اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ
وﻗﻒ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻮﺣﻴﻴﻦ  -اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ 
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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،اململكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :
ردمد1658 - 774x :
سعر المجلة )20( :عشرون ً
ريال سعوديًا أو ما يعادله

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

قيمة االشرتاك:

حي الروايب -املدينة املنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
اململكة العربية السعودية.
هاتف املج َّلة 00966148493009 :حتويلة115 :
جوال املج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@wahyain-mejellah :

 -داخل اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات ( 100ريال) ،شاملة لعددين يف السنة مع قيمة الشحن.

 -خارج اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات ( 12دوالر ًا أمريكي ًا) لعددين يف السنة ،وال تشمل قيمة الشحن.

2

تعبأ استامرة االشرتاك من موقع وقف تعظيم الوحيني  -املجلة املحكمة.

َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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املطهرة ،وبيان هدايتِهام ،وحتقيق
والسنة النبو ّية
ّ
مؤسسة وقف َّية تقوم عىل خدمة القرآن الكريم ّ
ّ
ِ
ِ
غاياتام ،وتفعيل مقاصدمها.
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم« :مرشوع تعظيم القرآن الكريم».

املنورة لتنمية املجتمع حتت اسم:
ويف عام  1434هـ ،أصبح املرشوع مركزا ضمن مراكز املدينة ّ
«مركز تعظيم القرآن الكريم».

مؤسسة وقف ّية باسم« :وقف تعظيم الوحيني».
ويف عام 1436هـ ،تم تطوير املركز واستقالله ،ليكون ّ
والسنة النّبو ّية ودراساهتام حملي ًا وعاملي ًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ّ
والسنة النّبو ّية يف املجتمع واأل ّمة ،بتفعيل مقاصدمها وغاياهتام وبيان هدايتهام.
تعظيم القرآن الكريم ّ
ِ
ِ
ُ
حقوقهام.
وبيان
الشيفة،
إبراز
والسنّة النّبو ّية ّ
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ّ

الدفاع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نب ّيه  ،وتفنيدُ الشبهات عنهام.
-2
ُ

املتخصصة يف الدّ راسات القرآن ّية واحلديث ّية
 -3االرتقاء بالدِّ راسات البحث ّية والدّ ورات التّدريب ّية
ِّ

وما يتعلق هبام.
4

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام ورقي ًا
جم ّلة دور ّية علم ّية حمكّمة ،تُعنى بنرش بحوث الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
الو ْح َي ْ ِ
ي.
وإلكرتوني ًا ،ألساتذة اجلامعات ،وأهل االختصاص ،والباحثني املهتمني بعلوم َ
الو ْح َي ْ ِ
ي الرشيفني وتعظيمهام.
أن تكون املجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق
حتكيم البحوث العلم َّية اجلا َّدة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
هبام.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -1نرش البحوث العلم َّية
ّ
املتخصصة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -2إثراء املجالت العلم َّية يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

ُ
شحذ ِهم الباحثني للكتابة ،وتلبية احتياجاهتم لنرش بحوثهم.
-3
 -4العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلم َّية.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -5التمهيد ملشاريع علم َّية موسوع َّية مبتكَرة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

الصلة بعمل الوقف وأهدافه.
 -6دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلم َّية اجلا َّدة ذات ِّ
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ضاء
)الـمـغــرب(

�أ�ستاذ الإدارة الرتبوية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ القراءات وعلومها بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري بجامعة �صكاريا برتكيا وجامعة قطر بقطر
)تركيـا(

�أ�ستاذ الدرا�سات القر�آنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

)الأردن(

خبري اجلودة والتخطيط واالعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ اللغات والرتجمة امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ االت�صال والإعالم امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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والسنة النبو َّية وما يتعلق هبام؛ ما يأيت:
 -1تَقبل املج َّلة يف حقل الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
البحوث العلم َّية األصيلة.

دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

رسي من أهل االختصاص.
 -2ختضع البحوث املقدَّ مة للمج َّلة للتحكيم العلمي وبشكل ِّ

حمكمي  -عىل األقل  -يكون قرارمها ُملزم ًا ،ويف حال تعارض حكمهام ُيكّم
ُ -3تكَّم البحوث من
َ
البحث من حمكِّم ثالث ويكون قراره مرجح ًا.

ُ -4ي َب َّلغ الباحث ب َقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسم َّية من رئيس حترير املج َّلة.
 -5يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النرش.

 -6إذا تم حتكيم البحث و َقبوله للنرش ال حيق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.
 -7ال تُعاد البحوث إىل أصحاهبا وال تُسرتد ،سواء أنرشت أم مل تنرش.
 -8حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمج َّلة.

 -9تُرتَّب البحوث يف املج َّلة وفق اعتبارات موضوع َّية وفن َّية ال عالقة هلا بقيمة البحث.

خاصة ببحثه.
زود الباحث بنسختني ورق ّيتني من املجلة املنشور فيها بحثه ،وعرش مستالّت ّ
ُ -10ي َّ
ُعب عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.
 -11املواد املنشورة يف املج َّلة ت ِّ

ُ -12يقدِّ م الباحث إقرار ًا خطي ًا بصيغة (ّ )pdf
بأن بحثه مل ُيس َبق نرشه ،أو مقدم ًا للنرش يف جهة أخرى ،أو
مست ً
ال من عمل علمي للباحث سوا ًء رسالة علم َّية( :املاجستري أو الدكتوراه) ،أوغريمها .و ُيرسل
عىل بريد املج َّلة االلكرتوين.

ُ -13يقدِّ م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلم َّية ،وعناوين االتصال ،والربيد اإللكرتوين ،و ُيرسل عىل
بريد املج َّلة االلكرتوين ،بربنامج الوورد (.)word
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والسنة النبو َّية وما يتع َّلق هبام.
 -1أن يكون البحث يف ُّ
ختصص الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

 -2أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ ة واالبتكار ،وعدم التكرار مع غريه عنوان ًا ومضمون ًا.
 -3أن يتسم البحث بصحة ال ّلغة وسالمة املنهج.
ُ -4يراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات ،وعالمات التنصيص والرتقيم.

 -5أالَّ ّ
يقل عدد صفحات البحث عن )20( :صفحة؛ وال يزيد عن )40( :صفحة؛ مقاس،)A4( :
الضورة.
شاملة مللخص البحث ،ومراجعه .وهليئة حترير املج َّلة االستثناء عند َّ

 -6كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز ( )250كلمة ،يشمل( :موضوع البحث ،وهدفه الرئيس،
ومشكلة البحث ،وأهم نتائجه ،والكلامت الدَّ الة (املفتاحية) عىل موضوع البحث ،وال يتجاوز

عددها )4( :كلامت.

 -7أن تتضمن مقدِّ مة البحث( :موضوع البحث ،وأمهيته ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،ومنهجه العلمي،
السابقة عن املوضوع ،واجلديد الذي سيقدمه البحث).
والدِّ راسات َّ

تتضمن خامتة البحث( :أهم نتائج الدِّ راسة ،والتوصيات العلم َّية يف عنارص واضحة).
 -8أن
َّ
 -9يلتزم الباحث باملواصفات الفن َّية اآلتية:

نوع اخلط )Lotus Linotype( :ملتن البحث ،وعناوينه ،وحواشيه ،ومراجعه ،وفهارسه،...

مفرد ًا.
وتباعد األسطرَ :

مقاس خط متن البحث )16( :غري ُم ْس َو ّد.

مقاس خط العناوين الرئيسةُ )20( :م ْس َو ّد ًا.

مقاس خط العناوين الفرع ّيةُ )18( :م ْس َو ّد ًا.
9

سو ِّد ،وتوضع أرقام احلوايش بني قوسني؛ هكذا:
السفل ّية )12( :غري ُم َ
مقاس خط احلوايش ُ

( ،)1ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستق ّلة.

مزهرين؛ بربنامج مصحف املدينة النبو َّية للنّرش احلاسويب
تكتب اآليات القرآن َّية بني قوسني ّ
بمقاس خطُ )14( :م ْس َو َّد ًا ،وتوثق اآليات يف السطر نفسه بحجم )14( :هكذا:

[سورة البقرة.]30 :

تكتب األحاديث النبو َّية واآلثار بني قوسني؛ هكذا ،» ... « :بمقاس خط متن البحث نفسه

و ُم َس َّو َدة.

مسو َّد ًا ،،اسم املؤلف أو اسم الشهرة،
التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا( :اسم الكتاب َ
ويوضع اجلزء والصفحة ،مثل :الوجوه والنظائر ،للعسكري( ،ص )٢١٢أو (.)٤١٥/١

التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة ،هكذا( :اسم الكتاب مسو َّد ًا ،اسم املؤلف،
اسم املحقق إن وجد ،ثم دار النرش مثال :الرياض :دار السالم ،ط1425 ،4هـ2005 -م).
وترتب املصادر ترتيب ًا هجائي ًا بحسب عناوين الكتب.

االلتزام بمنهجية علم ّية موحدة يف بق ّية التوثيقات وغريها.

يقدِّ م الباحث نسختني من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:
 نسخة إلكرتونية بصيغة وورد (.)wordمصورة بصيغة ( ،)pdfوترسل عىل بريد املج َّلة اإللكرتوين:
 ونسخة أخرىَّ
mjallah.wqf@gmail.com
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P
املوضـــــــــوع
مقدمة التحرير
نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه:
«تاريخ األدب العريب».

أ.د .خلف بن محود الشغديل

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري

(دراسة وصفية مقارنة).

د .أمحد بن عبد اهلل سليامين.

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة.
د .أجمد بن حممد زيدان.

النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم

أ.د .عادل بن عيل الشدي.

ما علقه البخاري بصيغة التمريض عن ابن عباس 

من مرويات ابن أيب طلحة.
د .أمني بن عائش املزيني.

الس ِ
تاين (ت275 :هـ)
ج ْس ّ
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
(دراســـة إحصائية نقدية).

د .زياد بن حممد منصور.

الصفحة
15
21

65
137
201

245

297

11

12

13

14

احلمد هلل ويل املؤمنني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،وعىل من اهتدى هبديه وأخذ

بحكمته إىل يوم الدين .وبعد:

فتعظيم الوحيني الكريمني هو تعظيم هلل تعاىل ،ألن مصدرمها منه سبحانه وتعاىل الذي أكرم البرشية

بذلك لتحيى حياة طيبة يف الدارين ،وكذلك هو تعظيم لسيد املرسلني رسول اهلل  ،فالذي
أوحى هو اهلل تعاىل ،والذي ُأوحي إليه هو رسوله ومصطفاه .
ومن أعظم معامل تعظيم الوحيني هو االنتصار للقرآن الكريم ،وذلك باملحافظة عىل القرآن الكريم

بكل املعاين التي تنضوي حتت لواء الدفاع عنه ،وصيانته من عبث الشبهات وكيد التحريفات بكل
الوسائل والدالئل النقلية والعقلية.

وهو جدير بذلك وحقيق به ملا يف ذلك من االرتقاء باألمة ،إذ بتحقيق مقاصده يسمو اإلنسان،

وتستقر األوطان ،وترتقي العلوم ،وتزدان الفهوم ،وتزول اهلموم ،وبتالوته تطمئن القلوب ،وبحكمه
تنكشف الكروب ،وهبديه تنور الدروب ،وبأحكامه تندثر احلروب.

وهكذا فإن فوائده وفضائله ال حتىص ،وخصائصه وحماسنه ال حترص ،وكلام حتقق االنتصار حتقق

التعظيم ،وكلام تغافلنا عن االنتصار حرمنا من ذلك االزدهار.

الذب عام نسب إىل
واالنتصار للقرآن الكريم يتضمن االنتصار للسنة النبوية الرشيفة ملا فيه من
ِّ

رسول اهلل  من االفرتاء.

بش اهلل تعاىل الذين يعملون يف ميدان االنتصار للقرآن الكريم بالنرص والثبات كام يف قوله
وقد َّ

تعاىل :ﱣﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﱢ [سورة حممد ]7 :ألن االنتصار للقرآن
الكريم هو انتصار هلل تعاىل فهو كالمه تكلم به ،وأكرم البرشية يف ِحكمه وأحكامه.
بش سبحانه وتعاىل أيض ًا الذين ينرصون رسول اهلل بالفوز والفالح والنجاح كام
كام َّ

يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎ

والذب
ﲏﲐﱢ [سورة األعراف ]157 :ونرصته  يف حياته ومماته ،ويف طاعته
ِّ
عنه.
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ومن أساسيات االنتصار :ر ّد املطاعن والشبهات حول القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة،

وذلك بتفنيد املطاعن ودحض الشبهات التي يرددها املحرومون من هذا اخلري العظيم.

ولقد ازدانت املكتبة اإلسالمية بمسرية حضارية راقية من القرن األول اهلجري إىل القرن اخلامس

عرش ،فاهتم العلامء بموضوع االنتصار للقرآن الكريم يف مجيع أنواعه ،وانترشت مؤلفاهتم ،تلك املؤلفات
التي حفظت خمطوطاهتا يف أنحاء العامل ،وانترشت مطبوعاهتا يف املكتبات العامة واخلاصة ،وفقد منها مجلة

كبرية باحلوادث التي أصابتها.

من أجل ذلك انربى الوقف لتأليف« :موسوعة أسامء مؤلفات االنتصار للقرآن الكريم» .وهيدف

هذا العمل البيبلوغرايف إىل ما ييل:

 -1إعداد موسوعة تربز نشاط التأليف يف كتب االنتصار للقرآن الكريم.
 -2رفد الباحثني بعناوين األبحاث التي كتبت حول االنتصار للقرآن الكريم.
 -3التعرف عىل سمو املستوى احلضاري لألمة يف تعظيم القرآن الكريم.
 -4معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر عىل املتقدم.
 -5الوقوف عىل اجلهود التي بذلت يف هذا املوضوع.
 -6معرفة تطور هذا العلم.
وهلذه املجلة عناية بموضوعات االنتصار للقرآن الكريم ،ومن بحوث االنتصار يف هذا العدد

الثالث:

« -1االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة» لفضيلة الدكتور أجمد بن حممد زيدان.
 -2نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

لفضيلة الدكتور خلف بن محود الشغديل.

وبمناسبة وفاة أخينا وفقيدنا فضيلة أ.د /سعود بن عيد الصاعدي  - -عضو هيئة حترير

جملة تعظيم الوحيني وأستاذ احلديث الرشيف يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،فإن أرسة هيئة حترير
16

املجلة تنعي الفقيد بنفوس راضية بقضاء اهلل تعاىل وقدره ،وتدعو اهلل تعاىل أن يغفر له ويسكنه فسيح

جناته ،ويسبغ عليه شآبيب رمحاته.

فقد صنف الفقيد  - -الكتب املفيدة التي تنطق بدقة حتقيقه ،وسعة استقرائه وا ِّطالعه ،كام

متيزت دروسه بالفوائد واالستنباط والعمق والدقة وقوة اللغة العربية ،وال غرابة فإنه شاعر مشهود له

بذلك .وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ويطيب يل يف اخلتام أن أقدم الشكر اجلزيل والعرفان اجلميل جلميع أعضاء هيئة التحرير عىل

جهودهم املباركة ال سيام املرشف العام عىل الوقف :فضيلة األستاذ الدكتور عامد بن زهري حافظ الذي
أثروا هذا العدد.
يتابع املجلة متابعة حثيثة لالرتقاء هبا ،والشكر موصول إىل الباحثني الذين َ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

								

								

								

					
رئيس حترير املجلة

أ.د /حكمت بن بشري ياسني
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

َّ

الثـقات من شيوخ أبي داود
ّ
ِّ ْ
جستاني
سليمان بن األشعث الس ِ
( 202ـ 275هـ)
دراســـة إحصائية نقدية

«بحث افتتاح العدد»

د .زياد بن حممد منصور
األستاذ املشارك يف احلديث وعلومه بكلية احلديث الرشيف باجلامعة اإلسالمية
املدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
zmssof@gmail.com
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

موضوع البحث:
إفراد الثقات من شيوخ أبي داود على وجه االستقالل ،مع استخدام المنهج اإلحصائي
المقارن في نقد العلماء لشيوخه.
االستقرائي
َ

هدف البحث:
المشاركة في خدمة سنة النبي  بجمع الثقات من شيوخ هذا اإلمام على صعيد

المحتج به من
واحد؛ مما يعكس مدى دقته في صياغة عقد مشيخته من جهة ،و ُيسهم في بيان
ِّ
مروياته من جهة أخرى ،ويضع بين يدي طالب العلم نماذج تدريبية من النقد المقارن وتحرير

الحكم على الرواة من جهة ثالثة.

مشكلة البحث:
كيفية الوصول إلى الثقات من شيوخ أبي داود في ثنايا كتب الرجال ،وكتب الجرح والتعديل.

نتائج البحث:
من أهم نتائج هذا البحث أن معظم شيوخه ثقات؛ حيث بلغ عددهم :اثنين وسبعين وثالث

مئة ( )273شيخ ،من مجموع قدره :واحدٌ وأربعون وخمس مئة ( )145شيخ؛ أي بنسبة

[ ]%86٫78بالمئة ،من صحاح الحديث؛ فهي نسبة طيبة تدل على حسن انتقائه لشيوخه ،وإمامته
في معرفة الرواة.

الكلمات الدالة (المفتاحية):
شيوخ أبي داود  -الثقات  -مستقيم الحديث  -نقد مقارن  -تحرير مرتبة الشيخ.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

F
إن الحمد لله ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ومن سيئات

أعمالنا ،من يهده الله فال مضل له ،ومن ُيضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال الله ،وأشهد أن
محمدً ا عبده ورسوله.

ﭽ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [سورة األحزاب.]75-77 :

أما بعـد :فلما كان اإلسناد قسيم الـمتن في تمييز صحيح الحديث من سقيمه؛ ُعني العلماء

قائما برأسه ،وصار علم الجرح والتعديل أص ً
علما مستق ً
ال في
ال ً
بأحوال الرواة؛ فصار عـلم الرجال ً

معرفة المقبول من المردود؛ فصنفوا في دقائق حياة الرواة الكثير من المؤلفات التي تُبين مدى

قدرتهم على التحمل واألداء؛ فكانت المشيخات من جملة ما كُتب في هذا الشأن؛ فجم َع ْت
جرحا وتعدي ً
ال ،وبعض مرويات صاحب
المترجم
تراجم شيوخ أحد األئمة ،وربما تناو َل ْت نقد
ً
َ

المشيخة عنه.

اني( :تسمية شيوخ أبي داود
علي َ
الج ّي ّ
ويدخل في هذا الباب ،كتاب الحافظ ال َغ ّساني ،أبي ٍّ

ِ
َدركًا) ،وعلى المستدرك
تاني)؛ حققه الدكتور /زياد محمد منصور ،ثم وضع عليه (مست َ
السج ْس ّ
ِّ
(ذيالً)؛ فكانت هي األصول الثالثة( )5لهذا البحث.
فهو محاولة استقراء لمراتب شيوخه ،والخطوة األولى في هذا الصدد ؛ فخصصته للثقات

فقط؛ وسميته"[ :الثقات من شيوخ أبي داود"؛ دراسة إحصائية نقدية].

( )5سيأتي بيان القول فيها في التمهيد  ،المطلب األول" :مصادر أصل مادة البحث".
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أهمية الموضوع:
 5ـ جمع أسماء الثقات من شيوخ أبي داود على صعيد واحد.

 3ـ دراسة إحصائية نقد ّية ينبني عليها بيان نسبة الثقات إلى مجموع شيوخه.

 2ـ إبراز دقة أبي داود في انتقاء شيوخه ،وبراعته في حسن اختيارهم لعقد مشيخته

.

 4ـ أن األصول الثالثة المنوه عنها آن ًفا لهذا البحث ،لم تشتـرط تحرير مراتب شيوخ أبي داود؛ لذا
حرر فيها توثيق عدد كبير منهم(.)5
لم ُي َ
هذا ،وقد سرت في جمع مادة البحث وإخراجه َو ْفق الخطة ،والمنهج التاليين:

أولا :خطة البحث.
قسمت البحث إلى مقدمة ،وتمهيد ،وموضوع البحث ،ثم خاتمة ،تليها قائمة المصادر ،ثم

فهرس الموضوعات؛ وفيما يلي تفصيل ذلك:

المقـدمـة؛ وتشتمل على:

 -5بيان أهمية الموضوع.
 -3سرد خطة البحث.
 -2المنهج المتبع.

التمهـــيد؛ ويشتمل على مبحثين:

ِ
تاني.
السج ْس ّ
المبحث األول ـ تعريف موجز بأبي داود ِّ

المبحث الثاني ـ تحليل مادة البحث؛ وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :مصادر أصل مادة البحث.

( )5أمثلته هي موضوع حواشي البحث ؛ وسيأتي إحصائية لذلك في المبحث  ، 3المطلب  2من التمهيد.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

المطلب الثاني :تحرير عدد شيوخ أبي داود.

المطلب الثالث :عدد شيوخه الثقات ،ومدى وجودهم في (التقريب)

.

مـوضــوع البحث" :الثقــات من شــيوخ أبــي داود".

الخــاتمة :وفيها ذكر أهم النتائج المستفادة من هذا العمل.

قائمة المصادر.

فهــرس الموضوعات.

ثان ايا :المنهج المتبع.
في ترتيب مادة البحث ،وتوثيق الشيوخ ،وعرض لبعض المصطلحات ،وفيه ستة مطالب:

المطلب األول ـ بين صلب البحث وحاشيته:

جعلت صلب البحث لسرد ما يميز أسماء شيوخ أبي داود ،مع ذكر رقم ترجمة ٍّ
كل منهم؛
ُ

ّ
المستل منه اسم الشيخ.
وذلك حسب ورودها في األصل

أما حواشي البحث ،فقد ُخ ِّص َصت عامتها لتحرير مرتبة توثيق الشيوخ الذين شملهم شرط

هذا البحث في عرض أقوال النقاد المؤثرة في مرتبة الشيخ.
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المطلب الثاني ـ ترتيب أسماء الشيوخ واألرقام والرموز المثبتة عقبها:

رتبت أسماءهم على حروف المعجم؛ وأعقبت االسم برقم ترجمته في أحد األصول الثالثة
ُ
اني( ،)5و(المستدرك عليه)
لهذا البحث ،مع الترميز لألخيرين فقط؛ وهي([ :شيوخ أبي داود) َ
للج ّي ّ
"كج"( ،)3و(الذيل على المستدرك)" :لك"(])2

:

.

المطلب الثالث ـ المنهج الم َّت َبع في تحرير توثيق شيوخه:

اتفق أن عا ّمة الثقات من شيوخ أبي داود هم من رجال (تقريب التهذيب) للحافظ بن حجر،
سوى أربعة ليسوا من رجاله()4؛ لذا سيكون قول الحافظ في (تقريبه) هو المعتمد إليفائه بالغرض
في حال اتفاق أقوال النقاد المعتبرين في الشيخ ،أو في حال وجود اختالف يسير غير مؤثر ال يحط

وحرصا على االختصار لم أذكر
من ثقته .هذا وقد ُيطلِق الحافظ على الراوي لفظ" :ثقة" أو فوقها،
ً
المرتبة عند كل اسم؛ بل اكتفيت بسرد األسماء بما يميزها عن بعضها تحت العنوان العام

:

قادح في حال دون حال ...فقد بينته في موضعه.
"الثقات"؛ أما من طرأ عليه غمز غير قادح ،أو ٌ

أما إن كان مختل ًفا فيه ،فأعرض ألقوال النقاد سيما المعتبرين منهم ،مستفيدً ا مما جمعه

الحافظ في (تهذيبه) ،فض ً
ال عما تم التنبيه عليه مما فاته من أقوال النقاد؛ وذلك تمهيدً ا للخلوص

إلى تحرير مرتبة الشيخ ،لجمع الثقات مادة هذا البحث

.

ِ
صي [.]45
( )5مثل :إبراهيم بن الحسن الم ِّص ْي ّ

الدورقي [477كج].
( )3مثل :أحمد بن إبراهيم بن كثير
ّ

( )2مثل :إبراهيم بن دينار [5/125لك] .أصل ترقيم الذيل من ( )5إلى ( )33؛ فأضفت لألول هذا...]125[ :وهكذا إلى [ ]187؛
وذلك ليتسلسل مع (المستدرك) المنتهي بـ [.]126

( )4سيأتي بيان أكثر في التمهيد  ،المبحث الثاني  ،المطلب الثالث" :عدد الثقات(...التقريب)".
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

وقد أستأنس بمقولة أبي داود في بعض شيوخه" :لو لم أثق به ما رويت عنه"؛ كقرينة تعديل

إذا احتفت بقرائن تعتضد بها ،متمش ًيا مع التوجه العام للحافظين :الذهبي ،وابن حجر في تعديل

شيوخ أبي داود؛ وإن كانا لم ي َّط ِر َدا على قاعدة في ذلك؛ فتارة ُيفيدان منها في توثيق الشيخ ،وتارة

في تجويد حاله ،وربما نزال به أو أحدهما إلى ما دون ذلك؛ وقليل هم شيوخه أولئك الذين ينزلون
ً
شيخا ال ُيعتضد به ،أو ال يصلح حديثه
إلى مراتب متدنية من الجرح؛ فلم يعتمد في مشيخته
لالعتبار والشواهد؛ وتوضيح ذلك في المطلب التالي:

المطلب الرابع ـ مقولة أبي داود" :لو لم أثق به ما رويت عنه" وأثرها في توثيق

شيوخه:

البصري( )5؛ وقـد ورد في (الـتهذيبيـن) :أن أبا داود روى
قـالها في شـيخهَ :سـ ّوار بن سهل
ّ
عنه في (مسند مالك)؛ فهو ليس من رجال (السنن)؛ وقد اعتمد الحافظان مجرد رواية أبي داود عن

ِ
تاني ،ال ُيدرى من هو ،والظاهر
السج ْس ّ
" َس ّوار" هذا تحسينًا لحاله؛ فقال الذهبي" :شيخ ألبي داود ِّ
أنه صدوق" .ونقل ابن حجر في (تهذيبه) مـقولـة أبي داود المـذكورة فيه .وجزم في (التقريب)
أيضا(.)3
بأنه "صدوق" ً
وقال الذهبي في (الميزان) ،عن عبيد الله بن أبي الوزير" :ما عرفت أحدً ا روى عنه سوى أبي
داود؛ وال بأس به" .بينما قال في (الكاشف)" :ال أعرفه"(.)2

اآلج ِّر ّي في (سؤاالته له  ، 67/3رقم.)5565
( )5نقله عنه تلميذه ُ

( )3انظر :تهذيب الكمال .327/53والميزان .341/3والتهذيب .386/4والتقريب.315
( )2انظر :الميزان  .34/2والكاشف.866/5
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وقال في (المغني)" :إسماعيل بن عمر ،شيخ ألبي داود ،ال ُيدرى من هو ،والظاهر أن مثل
هذا صدوق"(.)5
األزدي ،بنا ًء على ما نص عليها في ترجمته" :أن أبا داود ال
وقد وثق ابن حجر داو َد بن أمية
ّ

ِ
()3
ري()2؛
يروي إال عن ثقة" .مع أنه لم يذكر فيه نقدً ا ألحد  .وكذا لم ُيورد نقدً ا في أبي الع ّباس الق َّل ْو ّ
وربما لالعتبار نفسه وثقه؛ كما قال أبو داود في الحسين بـن علي بـن األسـود العـجلي" :ال ألتفت

إلى حكاياته ،أراها أوها ًما" .فقال الحافظ :هذا مما يدل على أنه لم يرو عنه"،فإنه ال يروي إال عن
ثقة عنده"(.)4

الفاسي؛ فقال:
ابن القطان
بل أول من ربط التوثيق بأبي داود ،فاستعمل لفظ" :عنده" ،هوُ :
ّ
"إسحاق بن إسماعيل ،من شيوخ أبي داود ،وأبو داود ال يروي إال عن ثقة عنده فاعلمه"

()1

.

فهي قاعدة ليست مطردة حتى عند أبي داود نفسه؛ فقد يغمز الشيخ ويروي عنه؛ فهو لم

يلتفت إلى أوهام من حكايات العجلي ـ اآلنف الذكر ـ ،لكنه انتقى من مروياته عشرة أحاديث في
()8
وب
(السنن ،والـمـراسيل)  .وهـو الذي قال" :إني ألخاف الله في الرواية عن ُش َع ْيب بن أ ّي َ

( )5انظر :المغني .61/5

( )3انظر التهذيب  .567/2والتقريب .536

( )2انظر التهذيب  .548/53والتقريب .814
( )4انظر التهذيب .242/3

( )1انظر :الوهم واإليهام  ،له ( ، 488/2النص.)5337

( 7( )8في "د")  ،و( 2في "مد") ؛ قاله الدكتور /زياد منصور في تحقيقه (شيوخ أبي داود ،رقم.)571
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
أيضا .وقال في هشام بن عبد الملك بن
يني" [467كج]؛ وقد روى عنه في (السنن)(ً )5
َّ
الص ِر ْيف ّ
ِع ْمران [" :]445شيخ ُمغ َّفل" .وقال مرة" :شيخ ضعيف" .وروى عنه في (السنن)( )3كذلك.
وهناك جملة من النمـاذج "لغير الثقات من شيوخه" ـ محلها بحث مستقل ـ ،تدل على أن

مقولته هذه .قاعدة مجملة ،تحمل الصبغة األغلبية ال التفصيلية عنده ،فعند غيره من باب أولى

؛

شعارا ُم َّط ِر ًدا لدى النقاد في توثيق شيوخ أبي داود؛ وحاشية هذا
فمجرد رواية أبي داود لم تكن
ً

البحث مليئة بأمثلة ليست قليلة لشيوخ له ثقات ،بان من خاللها أن رواية أبي داود عنهم لم تشفع

في توثيقهم عند الحافظ بن حجر ،وربما عند غيره ،مع أن األظهر من حالهم التوثيق.

فخالصة القول أنني قد أعتبر رواية أبي داود عن الشيخ قرينة توثيق؛ وذلك إن لم أجد فيه
:

مؤثرا،
جرحا
واحتف بقرينة أو أكثر؛ كأن يرد توثيق آلخر؛ مثل :البزار( ،)2أو قول ابن حبان:
َّ
ً
ً
الذهبي( ،)1وقد ُيضم إلى ذلك قرائن أخرى؛
عزز الحكم بتوثيق
"مستقيم الحديث( ،)4أو ُي َّ
ّ
بقي بن َم ْخ َلد عن الرجل؛ فـقـد استفاض عندهم أنه "ال يروي إال عن
كاالستئناس برواية ّ
ثقة"( ....)8ونحو ذلك(.)5
اآلج ِّر ّي.353/3
( )5انظر :السنن ،873/2األيمان والنذور  ،ح  .2274وسؤاالت ُ
( )3انظر :شعيب  ،وهشام ؛ في هذا البحث.

ِ
اري [.]487
لي
الجو َب ّ
البصريُ :
ّ
( )2انظر التعليق على :يحيى بن خلف الباه ّ

اري [.]328
الس ّي ّ
( )4انظر التعليق على :عبد الله بن عامر بن زُ رارة [ .]561وعمر بن يزيد َّ
َرابيسي [.]512
الج ّبار بن يزيد الك
( )1انظر التعليق على :سعيد بن عبد َ
ّ

بقي" :كل من رويت عنه فهو ثقة" .ونقل ُم ْغ َلطاي (إكماله ،ت :سعيد بن عمرو بن
( )8نقل
الزركشي (النكت  ، )273/2قول ّ
ّ

سعيد) ،قول ابن عبد البر :وشرط بقي "أالّ يروي إالّ عن ثقة عنده" .وك ُثر عند الحافظ في [(تهذيبه)؛ كترجمة( :أحمد بن

يري  ،وأيوب بن محمد بن أيوب)] .ونقل في (اللسان ،ت:
جواس ،وأحمد بن سعد بن الحكم  ،وعصمة بن الفضل الن َُّم ّ
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أيضا ،ما تم استدراكه مما فات الحافظ في (تهذيبه)( )3من أقـوال قـد تؤثر في تغيير
و ُيضاف ً
الحكم على الشيخ ،وتساعد في بيان مرتبته

(.)2

يحسن التنبيه عليها:
المطلب الخامس ـ مصطلحات نقد َّية ُ

 - 1مفهوم قولهم" :شيخ"( :ال جرح وال تعديل)

الذهبي :قوله هذا "ليس هو عبارة
قال أبو حاتم :العباس بن الفضل العدني "شيخ" .قال
ّ

جرح ،وما هي عبارة توثيق"

()4

.

 - 2مفهوم قولهم" :صالح"( :صالحه في دينه)

إذا قالوا" :صالح" ،أو "شيخ صالح" دون إضافة "الحديث" إليه ،فإنما أردوا "صالحيته

في دينه ،...أما حيث ُأريد الصالحية في الحديث فيقيدونها"(.)1
=

بقي ؛ فهو ثقة عنده" .وذكره السخاوي (فتح المغيث258/5فيمن تقبل
إبراهيم بن إسحاق َّ
الض ِّب ّي) عن مسلمة" :روى عنه ّ
روايته ومن تُرد)" :من كان ال يروي إال عن ثقة إال في النادر".

( )5انظر التعليق على :عبد الله بن عامر [ .]561وعبد الله بن عمرُ :م ْشكُدانَة [ .]563و ُم َح َّمدُ ب ُن ُقدا َم َة بن إسماعيل [175كج].
بن ِع ْم َ
األنصاري [137كج].
ران
ُّ
و ُم َح َّمد ُ
( )3انظر التعليق على :عبد األعلى بن حماد الن َّْر ِس ّي [ .]334وعبد السالم بن ُم َط ِّهر [ .]358و ُم َح َّمد بن عبد الج ّبارَ :سنْدُ وال
قي [.]487
[ .]217ويزيد بن ُم َح َّمد بن عبد الصمد الدِّ َم ْش ّ

الحكَم بن موسى [ُ .]557
وشـجاع بن َم ْخ َلد [ .]581وعمـرو بن عثمان بن سعيد [ .]325و ُم َح َّمد بن
( )2انظر التعليق علىَ :
النسابة
الح ّر
العامري [ .]275و ُم ْص َع ُ
ّ
إسحاق بن ُم َح َّمد [ .]357و ُم َح َّمد بن الحسين بن ُ
ب ب ُن عبد الله بن ُم ْص َعب الزُّ َب ْيري ّ
[467كج].

( )4الميزان .261/3وانظر التعليق على :عبد الرحمن بن ُم َح َّمد بن َسالّم [.]375

وفي [.]5
المن ُْج ّ
( )1فتح المغيث"372/5المنكر" .وانظر التعليق على :أحمد بن عبد الله بن علي َ
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

 - 3مفهوم قولهم" :صدوق"( :وصف مبالغة)

وصف بالصدق على طريق المبالغة ،ال محله الصدق".
السخاوي" :
قال
ٌ
ّ

السيوطي:
أيضا" :هي متحفظة عن كمال رتبة التوثيق ،ومرتفعة عن رتب التجريح" .وقال
وقال ً
ّ

"مبالغة في الصدق ،بخالف محله الصدق ،فإنه دال على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق
الصدق"(.)5

 - 4مفهوم قولهم" :مستقيم الحديث"( :بمنزلة الثقة)

هو حكم سبر واستقراء؛ بمعنى أن قائله تتبع حديث الراوي وفتشه ،فوجده منضب ًطا مواف ًقا

ألحاديث الثقات؛ فحاله حال من وافقهم من الثقات.
مي توثيق ابن ِح ّبان إلى درجات؛ فقال :األُولى :أن ُيصرح به؛ كأن
قـسم العالّمـة المع ِّل ّ
بل َّ

يقول" :كان متقنًا" ،أو "مستقيم الحديث" ،أو نحو ذلك .وهذه ال تقل عن توثيق غيره من
ٌ
تفصيل دقيق
األلباني المع ِّل ِمي؛ فقال :هذا
األئمة ،بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم .وقد أيد
ُّ
يدل على معرفة المؤلف ،وتمكنه من علم الجرح والتعديل ،وهو مالم أره لغيره ،فجزاه الله

خيرا (.)3
ً
وشواهد هذا كثيرة؛ منها ما هو منثور في ثنايا هذا البحث ،ومنها ما هو ُملتَقط من خارجه:

أما ما هو ُملتَقط من خارج هذا البحث :فهو ـ على سبيل المثال ـ ثالثة شواهد :أولها:

قول ابن حبان في سفيان بن مسكين" :تفقدت حديثه ،على أن أرى فيه شي ًئا ُيغرب ،فلم أره إال

( )5فتح المغيث .287 ، 284/5وتدريب الراوي.241/5

( )3انظر( :التنكيل  417/5ـ  ، 415مع التعليق) ؛ في آخر ترجمة محمد بن حبان [رقم .]377

309

الكوفي" :كان ثقة
َّصري
مستقيم الحديث"( .)5وثانيها :قول أبي حاتم في معاوية بن َس َل َمة الن
ّ
ّ
الكوفي" :اعتبرت من رواياته
مستقيم الحديث"( .)3وثالثها :قول الخطيب في عبد الله بن َخ ْيران
ّ
أحاديث كثيرة فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته"(.)2

وأما ما نُثِر في ثنايا هذا البحث :فهو ـ على سبيل الحصر ـ أربعة عشر ( )54شاهدً ا؛ أولها:

علي
قاله ابن عدي في إبراهيم بن العالء بن َّ
الض ّحاك [ .]12وثانيها :قاله ابن حبان في الحسن بن ّ

أيضا .وثالثها :قاله أبو حاتم في سليمان بن عبد
بن راشد []55؛ وقد سبر أحاديثه ابن
عدي ً
ّ
َّميمي [ .]541أما بقية األحد عشر :فقد قاله فيهم ابن حبان(.)4
الرحمن بن عيسى الت ّ

( )5الثقات .365/6

( )3الجرح والتعديل .264/6
( )2تاريخ بغداد .417/5

( )4الحسن بن يحيى بن هشام [ .]577وسـليمان بـن عبد الرحمن بن عيسى [ .]541وعبد الرحمن ابن مقاتل [ .]376وعبد الله بن

وعلي بن الحسين بن م َطر [ .]314وعمر بن َ
الخ ّطاب
الج ّراح [ .]566وعبد الله بن عامر [ .]561و َع ْبدة بن سليمان [.]335
َ
ّ
اري [ .]328و ُم َح َّمد بن الحسن بن ت َْسنِيم [ .]253و ُم َح َّمد بن ِس َماعَة [.]225
الس ّي ّ
[ .]323وعمر بن يزيد َّ
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

المطلب السادس ـ الرموز والمصطلحات المستعملة:
م

البيـــــــــان

الرمز

5

4

السنن األربعة :د ،ت ،س ،ق.

3

بـخ

األدب المفرد ،للبخاري.

2

ت

4

تـم

الترمذي).
للترمذي = (سنن
كتاب (الجامع الصحيح)؛
ّ
ّ

1

حـم

مسند اإلمام أحمد.

8

خ

كتاب (الجامع الصحيح)؛ للبخاري.

7

د

6

س

5

الستة

 57سي

للترمذي.
الشمائل؛
ّ

ِ
ِ
تاني.
السج ْس ّ
تاني)؛ ألبي داود ِّ
السج ْس ّ
كتاب (سنن أبي داود ِّ

للنسائي.
النسائي)؛
كتاب (سنن
ّ
ّ

األئمة الستة ،وكتبهم الستة :خ ،م ،د ،ت ،س ،ق.
للنسائي.
عمل اليوم والليلة؛
ّ

 55صد

فضائل األنصار؛ ألبي داود.

 53عس
 52ع

للنسائي.
علي؛
ّ
مسند ّ

الجماعة (هم الستة في كتبهم الستة) :خ ،م ،د ،ت ،س ،ق.

 54ق

كتاب (سنن ابن ماجه)؛ البن ماجه القزويني.

 51كـج

(المستدرك)؛ د/زياد منصور ،على (تسمية شيوخ أبي

 58كـد

ِ
تاني.
السج ْس ّ
مسند مالك؛ ألبي داود ِّ

 57كـن
 56لـك

داود)؛ للجياني.

للنسائي.
مسند مالك؛
ّ

[الذيل على المستدرك]؛ د/زياد منصور على (شيوخ أبي
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م

البيـــــــــان

الرمز

داود) للجياني.
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 55ل

مسائل أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل.

 37م

كتاب (صحيح مسلم)؛ لمسلم بن الحجاج.

 35مـد

المراسيل ،ألبي داود.

 33مـق

مقدمة صحيح مسلم.

 32هـد

كتاب الزهد ،ألبي داود.

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

a
المبحث األول:
ِ
تاني ( 202ـ 272هـ)
السج ْس ّ
لمحة موجزة عن اإلمام أبي داود ِّ
ذاع صيت أبي داود ،وكثر مترجموه ،حتى ترجمه المسلم وغيره( ،)5فتكرار المنشور من غير
جدوى في مفهوم البحث العلمي غير مجد ،وبذل المبذول غير مقبول؛ وبالمقابل ،فإن دراسة

أيضا؛ فهي أمور ال تُعفي من التعريف بهذا
نقدية لمشيخة كهذه دون التنويه بصاحبها غير مقبول ً

ال َع َلم المشهور؛ لكن بإيجاز:

فهو :اإلمام الحافظ ،أبو داودُ ،سليمان بن األَ ْش َعث بن إسحاق بن بشير األَ ْز ِد ُّي ،أحد

المبكرين في طلب العلم ،وكان شغو ًفا بلقاء الشيوخ ،فسمع من علماء بلده في مقتبل صباه ،ومن
علماء إقليم خراسان ،ثم ارتحل في الطلب ،فجاب أرجاء متباعدة من أرض اإلسالم ،حتى طالت
رحلته تخوم الروم؛ فاتسع عقد مشيخته ،حتى انتظم [ ]145شيخ ؛ فيما سيأتي بيانه في المبحث

الثاني من هذا التمهيد.

هذه مرحلة األخذ والطلب ،أما مرحلة األداء والعطاء ،فقد بناها أبو داود على أساس ثقافي

واسع ،متمثل بمشاهير من علماء عصره ممن قدموا إليه ،وتتلمذوا على يديه ،وأفادوا منه ،ونشروا
علمه في بلدانهم؛ إضافة إلى تنوع مؤلفاته في مختلف الفنون؛ في القرآن وعلومه ،والحديث

( )5فترجمه بعض المسلمين في كتب عامة ؛ مثل( :تاريخ بغداد .11/5وتهذيب الكمال .211/55والسيـر  .)372/52وعند غير

المسلمين ـ ذكر "سزكين" في (تاريخ التراث )355/5/5عد ًدا منهم ؛ مثل ـ" :فستنفلد  ،وجولد تسيهر" .كما ترجمه "د.
زياد محمد منصور"  ،في (مقدمة تحقيقه لسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  78ـ  )577؛ وأضاف جملة طيبة ممن أفرده مستقالً
 ،من المسلمين وغيرهم....
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وعلله ،ومعرفة الرجال ،والفقه ،والزهد...؛ ثم َّتوج ذلك كله بأن كان من نُجباء أصحاب اإلمام
أحمد؛ إذ الزم مجلسه مدة ،وسأله عن ِدقاق المسائل في الفروع واألصول ،وتأثر به عقيدة وسلوكًا.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

المبحث الثاني:
تحليل مادة البحث
مصادر أصل مادة البحث ـ تحرير عدد شيوخه ـ شيوخه الثقات

ففيه ثالثة مطالب:

المطلب األول ـ مصادر أصل مادة البحث:
جمعت أسماء شيوخ أبي داود في هذا البحث من ثالثة مصادر؛ وهي:
ُ

ِ
علي الحسين بن محمد بن أحمد
اني :أبي ّ
تاني)؛ للحافظ ال َغ ّس ّ
السج ْس ّ
 5ـ (تسمية شيوخ أبي داود ِّ
اني (ت456هـ) .وعليه :حاشية ابن الدَّ َّباغ أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز (ت148هـ)
َ
الج ّي ّ

؛

أيضا .حققه :د/زياد محمد منصور(.)5
وحاشية غيره ً
 3ـ (المستدرك على تسمية شيوخ أبي داود) .استدركه :د/زياد محمد منصور" على كتاب
ٌ
الغساني اآلنف الذكر؛ جمع فيه (ً )84
(بحث ُم َحكَّم).
شيخا.

أيضا؛
 2ـ (الذيل على المستدرك على تسمية شيوخ أبي داود) .ذ َّيله عليه :د/زياد محمد منصور" ً
ٌ
جمع فيه (ً )33
(بحث ُم َحكَّم).
شيخا.

المطلب الثاني ـ تحرير عدد شيوخ أبي داود في مصادر البحث الثالثة؛
وذلك [من مجمل ( )260ترجمة إلى ( )245شيخ]:
وتفصيل المجمل 474 :في (شيوخ أبي داود)؛ للجياني وغيره ممن له حواش عليه  84 +في
(المستدرك عليه)  )5()33( +من (الذيل على المستدرك) =  187ترجمة.
ِ
والحكَم بالمدينة .تم اعتمادها لشمولها ودقتها على غيرها.
( )5ط5431(5هـ3774/م) بمكتبة العلوم
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اني ينبغي حذفها؛ منها :ثنتا عشرة
أما نزولهم إلى ( )145شيخ ،فلوجود تراجم في كتاب الج ّي ّ
وست تراجم فيه ليسوا من شيوخه
ترجمة تكررت مرتين()3؛
ُ

()2

،

وسابع في (المستدرك على
ٌ

الج ّياني)( )4فيصير عدد ما يجب حذفه)55( :ترجمة؛ فيكون مجموع ما انتهى إلينا من شيوخه:
ً
؛

( ]145[ = )55 - 187شيخ.

المطلب الثالث ـ عدد شيوخه الثقات ومدى وجودهم في (التقريب):
،

ً
شيخا له(،)1
شخصا؛ ُيحذف واحدٌ منهم؛ ألنه ليس
عدد مسرد األسماء في البحث []383
ً
وأحد عشر ()55
مكررا()8؛ فيصفوا عدد الثقات من شيوخ أبي داود [ ]373شـيـخ؛ وهـو الـعـدد
ً
المعني بهذه الـدراسـة؛ على أن جميع هـؤالء الـشيـوخ هم من رجال (تقريب التهذيب) للحافظ
ّ
=

توه ًما في مشيخته.
( )5مجمل تراجم (الذيل) ( )22ترجمة  ،حذفت ( )55ترجمة ابتدا ًء ؛ لذكرها ُّ

للجياني،321[ ،]412 ،588[ ،]545 ،546[ ،]472 ،87[ ،]356 ،21[ ،]558 ،56[ ،]54 ،53[ :
( )3انظر( :شيوخ أبي داود)
ّ
 ]452 ،453[ ،]267 ،272[ ،]351 ،354[ ،]455 ،316[ ،]275هؤالء ثقات في هذا البحث .والثاني عشر (صدوق):

[.]475 ،232

أيضا بتفرعها إلى [أ  ،ب] ؛ منها 258[ :مكرر /211ب] فقد حل محلها الرقم [/211أ] ؛
علما أن هناك ثمة تراجم أخرى مكررة ً
ً
وأربع مثلها في الحاشية التالية فلم يتم حذفها:
ٌ

اني ]417 ،285 ،212 ،241 ،347 ،67[ :لكن يوجد أربعة غيرها  ،فلم تُحذف ؛ لحلول
( )2وهي :في (شيوخ أبي داود) للج ّي ّ

بعضها محل بعض/75[ :أ  ،محل /75ب] /51[ ،ب  ،محل /51أ] /564[ ،ب  ،محل /564أ] /363[ ،أ  ،محل

/363ب].

( )4صاحب الترجمة [ .]464استُدرك لحكايته عنه حكاية وحيدة في (السنن ؛ عقب ح.)5273

( )1في البحث ثالثة/51[ :أ ،ب] ،و[/564أ ،ب] ،و[/363أ] .األوالن حل "أ" محل "ب" فيهما ،فالمعتبر بالعدّ األخير فقط ؛
ألنه لم يرد في البحث ما يحل محله( .الحظ الحاشية قبل السابقة).

( )8انظرها في حاشية التعليق على تكرار الثنتي عشرة ترجمة المكررة في المطلب السابق.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

وخامسا هو من رجاله لكنه أغفل مرتبته فيه()3؛ فيبقى
بن حجر ،سوى أربعة ليسوا من رجاله(،)5
ً
[ ]368شيخ أطلق الحافظ فيهم أحكامه في (التقريب)؛ فهم بهذا االعتبار ينقسمون إلى قسمين:

األولَ :م ْن وثقهم؛ وهم األكثر؛ منهم متفق عليهم ،وعامة بقيتهم ال خالف مؤثر فيهم ،وعامة النقاد

على توثيقهم؛ وهم الذين اقتُصر على سرد أسمائهم في هذا البحث .والقسم الثانيَ :م ْن نزل بهم
علما أنه لم ينزل
الحافظ عن رتبة التوثيق؛ بين وصف" :ال بأس به" ،و"صدوق" ،و"مقبول"...إلخ؛ ً

بواحد منهم إلى رتبة متدنية ال ُيعتضد بها ،أو ال تصلح لالعتبار والشواهد؛ ورجال هذا القسم (مع
الخمسة
اآلنفي الذكر) هم موضوع حاشية البحث ،والذين تم عرض أقوال النقاد فيهم واالرتقاء
ّ
بهم إلى التوثيق؛ وهذا جدول يبين إحصائية دقيقة لـ [ ]373شيخ:
عدد من وثقهم الحافظ
[]232شيخ

جياني مستد ذيل
رك (لك)
(كج)
132

21

5

مج

152

عدد من لم يوثقهم الحافظ 1+117 :سكت عنه

ُيضاف  4من خارج (التقريب) = []123شيخ

جياني مستد ذيل
رك (لك)
(كج)
123

22

3

خارج
التقريب

مج

مجمو
ع
ُكلي

1جياني
2كج =373 123 5
1لك

ِ
ِ
بن األَ ْص َبغ[ ،]157و ُمقاتِل[.]433
ني[4/143لك] ،وعَبدُ ال َّله ُ
والمزَ ُّ
( )5إِ ْس َماع ُيل ب ُن ُم َح َّمد[58/114لك]ُ ،
( )3هو :داود بن معاذ ال َعتَكِ ّي [.]536
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الثقات من شيوخ أبي داود
[وعددهم )777( :شيخ]
ِ
إبراهيم بن الحسن بن الهيثم َ ِ
صي [ .]45وإبراهيم بن حمزة بن ُم َح َّمد ابن حمزة
َْ
الخ ْث َعم ّي الم ِّص ْي ّ

ِ
()5
ري
بن
بي
ُّ
الز َب ْي ّ
يم ُ
ّ
ّ
البغدادي [ .]47وإِ ْب َراه ُ
المدني [ .]43وإبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ال َك ْل ّ
ِ
الكرخي
البغداد ُّي الت َّّمار،
ِدينار
ّ

()3

البغداديَ :س َبالن [ .]41و
[5/125لك] .وإبراهيم بن زياد
ّ

الزبِ ِ
يد ّي
إبراهيم بن سعيد بن عبد العزيز
الض ّحاك َّ
الجوهري [ .]11وإبراهيم بن العالء بن َّ
ّ

ِ
صي :ـ ابن ـ ِز ْبريق( .]12[ )2وإبراهيم بن الفضل بن أبي ُسويد َّ
البصري(.]14[ )5
الذ ِارع
ّ
الح ْم ّ

( )5قـال ابـن حـجـر" :صـدوق" .وهـو قول أبي حـاتـم ؛ وزاد" :هـو وإبـراهيم بن المنذر متقاربان  ،ولم تكن لهما تلك المعرفة

بالحديث" .بينما زاد ابن سعد" :ثقة" .وقال النسائي" :ليس به بأس" .وذكره ابن حبان في (الثقات) ؛ وروى عنه( :خ د).
انتهى من (التهذيب).

وقد وثقه :ابن معين  ،ومس َلمة بن ِ
الذهبي" :أحد األئمة األثبات بالمدينة".
قاسم .وقال
ّ
َ ْ

أما قول أبي حاتم" :صدوق"  ،ف ُيحمل على المبالغة في الصدق  ،أو على تفرده بذلك.

فمعت ََرض بقول ابن معين" :ما بالمدينة أحد إال ذاك الفتى" .وبنقل
وأما جمعه له مع ابن المنذر وتقليله معرفتهما بالحديث ؛ ُ
خاوي َ
الحزامي" :كان له علم بالحديث  ،ومروءة وقدر" .فيحمل مراد أبي حاتم
قول الزبير بن َبكّار  ،في إبراهيم بن المنذر
الس
ّ
ّ
َّ
على أنهما لم يبلغا رتبة الثقات األثبات ؛ فتأتلف األقوال ؛ ويكون األليق به التوثيق ؛ والله أعلم.

(انظر :طبقات ابن سعد  .445/1وسؤاالت ابن محرز البن معين  .577/5والجرح  .51/3والثقات  .73/6وتهذيب الكمال
 .78/3والسير  .87/55وإكمال ُم ْغ َلطاي  .556/5والتهذيب  .558/5والتقريب  .67والتحفة اللطيفة .)553/5

( )3قال ُم ْغ َلطاي ـ وعنه ابن حجر ـ" :ذكر ابن َخ ْل ُفون أن أبا داود روى عنه".
(انظر :إكمال ُم ْغ َلطاي .372/5والتهذيب  .555/5والتقريب.)65

الحمصي فتركه  ،على أنه
عدي ؛ ونبهه ُم َح َّمد بن عوف
( )2قال الحافظ بن حجر" :مستقيم الحديث إال في حديث واحد" .قاله ابن
ّ
ّ

وذكره ابن حبان في
من عمل ابنه محمد .وزاد في (التهذيب) :عن أبي حاتم" :صـدوق" .وعن أبي داود" :ليس بشيء".
َ

اني  ،وأبي داود ؛ وزاد" :كتبت عنه" (السنن :ح .)4723 ، 3235أما "ليس بشيء" ،
(ثقاته) .اهـ .وفاته توثيقَ :م ْس َلمة  ،والغ َّس ّ
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

الضرير ـ
ري
الدمشقي [ ،)3(]15وإبـراهيم بن ـ أبي ُمعاوية َّ
وإبراهيم بن مروان بن محمد الطا َط ّ
ّ
ِ
الكـوفي
خـازم
ُم َح َّمـد بن
ّ

=

()2

التيمي،
[ .]45وإبـراهيم بن ُم َح َّمد بن عبد الله بن عبيد الله
ّ

فقد تعني قلة حديثه ؛ و ُيعتمد والحالة هذه قوله الذي وافق فيه من وثقه من العلماء ؛ فالرجل ثقة  ،فال يؤخذ بجريرة ابنه في

حديث واحد قد ُن ِّبه عليه فرجع ؛ والله أعلم.

اآلج ِّر ّي  .325 ، 335/3والجرح  .535/3والثقات  .75/6والكاشف  .337/5وإكمال ُم ْغ َلطاي .382/5
(انظر :سؤاالت ُ
والتهذيب  .546/5والتقريب .)53

رضى...سمعت يحيى بن معين ذكره  ،فقالُ :يقـال:
( )5قال الحافظ بن حجر " :مقبول" .وقال قال أبو حاتم" :من ثقات المسلمين ً

قيمها" .اهـ .وذكره ابن حبان في (الثقات) .وقال الذهبي" :صدوق" .وقال مرة" :ثقة" ؛ وهو األظهر ؛
إنه كثير التصحيف ال ُي ُ
أما قول ابن معين ،فقد تجاوزه أبو حاتم ؛ ربما ألنه لم ُيسنده إلى قائله  ،إضافة إلى أنه ساقه بصيغة التمريض ؛ والله أعلم.

(انظــر :الجــرح  .533/3والثقــات  .85/6والميــزان .12/5والمغنــي  .33/5وإكمــال ُم ْغ َلطــاي .387/5واللســان.57/5
والتقريب .53وقد ُأغفل من التهذيبين).

( )3قال أبو حاتم" :صدوق" .واعتمده الحافظ ؛ بينما وثقه في (التلخيص  )52/2؛ في سند حديث رواه عنه (مد :وصايا ،ح )257؛
أيضا ؛ فهو االختيار األظهر ؛ والله أعلم.
فقال" :رجاله ثقات" .وروى عنه (د) ،والرازيان .ووثقه الذهبي ً

(وانظر :الجرح  .547/3والكاشف .331/5والتهذيب .584/5والتقريب.)54

( )2قال ابن حجر" :صدوق  ،ضعفه األزدي بال حجة" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (د) وبقي .قال أبو زرعة" :ال بأس به

اني  ،وابن القطان ،
صدوق صاحب سنة" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .ووثقه :أبو الطاهر المدني  ،و َم ْس َل َمة  ،والغ َّس ّ

األزدي له .اهـ .و ُيضاف :توثيق الذهبي ،وابن خلفون له .وهو توثيق األكثر،
وغيرهم .وذكر تضعيف ابن قانع  ،وتليين
ّ
واالختيار األظهر .إضافة إلى أن لـفـظ" :ال بأس بـه" صـفـة تـوثـيـق ـ عـلى رأي (الـرفـع والـتكـمـيل )333ـ .أمـا تضعيفه

 ،فـرده الحـافـظ  ،فـض ً
ال عن أن الطعن في ابـن قـانـع واألزدي مشهور.

(انظر :الجرح  .527/3والثقات  .78/6وشيوخ أبي داود للغساني  .15/3والكاشف  .335/5وإكمال ُم ْغ َلطاي .372/5
والتقريب .)52
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البصري ،قاضيها [ .]48وإبراهيم ابن مهدي البغدادي ِ
الم ِّص ْي ِّص ّي "لـه غرائـب"
ّ
َْ
ّ

()5

[.]13

ازي :الفراء ،والصغـير [ .]47وإبـراهيم ابن يعقوب بن
الر ّ
َّميمي ّ
وإبـراهيم ابن موسى بن يزيد الت ّ

ِ ِ ()3
ابن
الج
الم ْوصل ّي [ .]37وأحمـدُ ُ
دي ُ
الس ْع ّ
وزجاني [ .]18وأحمـد بن إبراهيم بن خالد َ
ّ
إسحاق َّ

ِ
وأحمـدُ ب ُن إِ
إبراهيم بن ِ
براهيم [153كج لعلـه :أحمد بن إبراهيم
البغداد ّي [477كج].
قي
َ
َ
كثير الدَّ ْو َر ُّ
َ

ري فـقيـه
قي 477كج] وأحمـد بـن أبـي بكـر قاسـم بن الحـارث أبو ُم ْصـ َعب ُّ
الز ْه ّ
بن كثير الدَّ ْو َر ُّ
.

َفي [ .]34وأحمد بن حفص بن عبد
المـديـنـة وقاضيها( .]3[ )2وأحمد بن َج َّواس
الكوفي َ
الحن ّ
ّ

( )5قـال الحافظ بن حجر" :مقبول" .وقد جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د حم)  ،وأبو حـاتم ؛ وقال" :ثقة" .وقال ابن معين" :كـان
رج ً
علي بـن
قيلي ،عن ابن معين" :جاء بمناكير" .وقال
ال
ّ
األزدي" :له عن ّ
مسلما .قيل :هو ثقة ؟ قال ما أراه يكذب" .وعن ال ُع ّ
ً
ُم ْس ِهر أحاديث ال ُيتابع عليها" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .وقـال عبد الباقي بن قانع" :ثقة" .اهـ.

لي" :حدث بمناكير" .فظاهر ُمحصلة أقوالهم :أنه ثقة له غرائب ؛ والله أعلم.
وقال ال ُع َق ْي ّ

(انظر :ضعفاء ال ُع َقيلي .86/5والجـرح .525/5وتـاريخ بغـداد .576/8وتهـذيب الكمـال .354/3وإكمـال ُم ْغ َلطـاي.357/5
والتهذيب .585/5والتقريب.)54

الجنيد  ،عنـه:
( )3قال الحافظ" :صدوق" .وجـاء في (تهذيبه) :قال ابن معين" :ليس بـه بأس" [عن عبد الله بن أحمد] ؛ وعن ابن ُ
"ثقة صدوق" .اهـ.

أيضا.
الجنيد .ووثـقـه
الذهبي ؛ ونـقـل توثيق ابن معين له ً
ونـقـل الخـطيـب عن ابن مـعيـن  ،أنه يعني "ثـقـة" .ويـؤيـده رواية ابن ُ
ّ
ولم ُيذكَر بجرح ؛ فاألظهر أنه ثقة ؛ والله أعلم.

الجنيــد  .275وســؤاالت ابــن ِم ْحـ ِ
ـرز  .55/5وعلــل أحمــد  .872/3والجــرح  .25/3والثقــات .27/6
(انظــر :ســؤاالت ابــن ُ
والكفاية .87والسير  .21/55والتهذيب .5/5والتقريب.)77

( )2قال أبو حاتم  ،وأبو زرعة" :صدوق" .وزاد ابن حجر" :عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي" .روى عنه( :خ م د ت ق)  ،و َب ِقي بن

ني" :في المـوطـأ".
اجي ؛ وزاد الـذهـبي" :حـجـة" ؛ وزاد الـدار ُقـ ْطـ ّ
َمخْ َلد .ووثـقـه :وكـيـع الـقـاضـي  ،و َم ْس َل َمة  ،والـبـ ّ

ولم ُيـغـ َمـز سـوى أن أبـا خـيـثمـة نهى ابنه أحمد عن الكـتـابة عـنـه .فاستهجنه الذهبي ! وأجاب ابن حجر :باحتمال

قادحا ،فض ً
ال عن كونه احتمال ؛ فتوثيقه أوجه.
جرحا ً
"دخوله في القضاء ،أو إكثاره من الفتوى بالرأي" .وليس هذا ً
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ
()5
َّسائي [ 56مكرر ُ 558حميد بن
الس َل ِم ّي النَّ ْي
ّ
سابوري قاضيها [ ]57وأحمد بن زنجويه الن ّ
الله ُّ
.

َم ْخ َلد] .وأحمد بن أبي ُس َر ْيج = أحمد بن الص َّباح الرازي الن َّْه َشلِي .وأحمد ابن سعيد بن إبراهيم
مي
مي [ = 53مكرر [ ]54أحمد بن سعيد الدّ ِار ّ
باطي [ .]52وأحمد بن سعيد بن صخر الدّ ِار ّ
الر ّ
ِّ

ِ
ِ
الح َب ِط ّي
الس َر ْخس ّي .وأحمد بن سنَان بن أسد ال َق ّطان [ .]7وأحمـد بـن َشبيب بن سعيد َ
َّ

()3
اني [ .]6وأحمـد بـن
ري [ .]37وأحمـد بـن أبي شـعيـب عبد الله بـن مسلم َ
الـ َبـ ْص ّ
الح ّر ّ

ِ
الرازي الن َّْه َشلِ ّي [ .]4وأحمـد بن عبـد الله
ري [ .]8وأحمـد ابن الص َّباح أبي ُس َر ْيج
ّ
صـالـح الم ْص ّ

صري( .]5[ )2وأحمد بن عبد الله بـن َمـ ْيـمـون بـن الـعـباس
وفي ال َب
ّ
المن ُْج ّ
بن عـلي بـن ُسـ َويـد َ
=

(انظر :أخبار القضاة لوكيع .316/5والجرح .42/3والثقات .35/6والتعديل  .222/5وتهذيب الكمال376/5مع التعليق.
والميزان .64/5والتهذيب .37/5والتحفة اللطيفة.)355/5

النسائي" :صدوق ال بأس به" .وقال مرة" :ثقة" .وأمر
( )5قال ابن حجر" :صدوق" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (خ د س) .قال
ّ

الذهبي" :إمام
مسلم بالكتابة عنه .اهـ .قال ُم ْغ َلطاي :قال الحاكم" :هذا رسم مسلم في الثقات" .وقال َم ْس َل َمة" :ثقة" .وزاد
ّ

مشهور" .فاألظهر توثيقه.

(انظر :تهذيب الكمال .354/5والسير .262/53وإكمال ُم ْغ َلطاي .28/5والتهذيب .34/5والتقريب.)573

عديَ " :قبِ َله أهل العراق
( )3قال الحافظ" :صدوق" .وكذا في (التهذيب) عن أبي حاتم .بل في (الجرح)" :ثقة" .وقال ابن
ّ

رضي" .فتعقبه الحافظ بأنه "ال ُيعتمد في تضعيف الثقات" .وقال ابن خلفون:
ووثقوه" .وقال األزدي" :منكر الحديث غير َم ّ

"ال بأس به" .روى عنه (خ) ؛ فالتوثيق به َأ ُل َيق.

(انظر :الجرح .11/3والثقات .55/6وتهذيب الكمال .237/5والسير .812/57وإكمال ُم ْغ َلطاي .14/5والتهذيب.28/5
وهدَ ى الساري.)471
والتقريبُ .67

النسائي" :صالح" .وذكره ابن حبان في (الثقات) ،
( )2قال ابن حجر" :صدوق" ؛ وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (خ د س) .قال
ّ

عرف بمزيد نقد ؛ فاألليق به التوثيق ؛ أما قول النسائي  ،فقد
وقال ابن إسحاق الحبال" :ثقة" .اهـ .وقد وثقه الذهبي .ولم ُي َ

خاوي على الصالح في الدين.
الس
ّ
وجهه َّ

(انظر:الثقات .27/6وتاريخ اإلسالم .48/55والتهذيب .46/5والتقريب .65وفتح المغيث.)372/5
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بوعي [ .]1وأحمـد بن
اني :ابن أبي الحـ ّ
واري [ ]35وأحمـد بـن عبد الله بن يـو ُنـس ال َي ْر ّ
ال َغـ َطـ َفـ ّ
.

الض ِّب ّي،
عـبـد الواحد الـدِّ َمـشـقـ ّي :ـ عـ ُّبـود ـ ابن َعـ ّبـود( .]57[ )5وأحمد بن عبدة بن موسى َّ

وأحمـدُ ب ُن ُع َمر ِ
ِ
الجال َُّب الـ ُكـوفِ ُّي،
بن
بصري " ُرمي بالن َّْصب" [.]31
حفص ابـن جـ ْهـم َ
ّ
َ
الضـريـر المـقـرئ :الوكيعـي [455كج] .وأحمـد بـن َعمرو بن عبد الله بن السرح ِ
صري [.]2
الم
ّ
َّ ْ
ّ
ِ
األصبهاني
ري .وأحمـد بن ال ُفرات بن خالد
وأحمـد ابن عمرو بن ُعبـيـدة = أبو العـ ّباس الق َّلـ ْو ّ
ّ
[.]55

وأحمـد بـن ُم َح َّمد بن إبراهيم األُ ُب ِّلي ال َع ّطار( .]22[ )3وأحمـد بـن ُم َح َّمد بن ثابت بن َش َّب َو ْيه

ُ ِ
زي [ .]58وأحمـد بن ُم َح َّمد بن حنبل َّ
البغدادي اإلمام [ .]5وأحمـد بن
يباني
الم ْر َو ّ
ّ
الخزاع ّي َ
الش ّ

بن ُم َح َّمد
ُم َح َّمد بن أبي خلف
حمدُ ُ
ّ
البغدادي [ ،21مكرر ُ 356م َح َّمد ين أحمد بن أبي خلف] .و َأ َ
ِ
زيَ :م ْر َد َو ْيه
الم ْر َو ُّ
الس ْمسار َ
موسى ِّ
بن َ

()2

بن سيار الب ِ
غداد ُّي:
[2/145لك].
َ
بن َمن ُْصور ِ َ ّ
وأحمدُ ُ
َ

ِ
()4
وي [ .]38وأحمـد بن ن َْصر بن زياد
مادي [152كج] .وأحمـد بن َمنيع بن عبد الرحمن ال َب َغ ّ
الر ّ
َّ
قيلي  ،وابن أبي
( )5قـال ابـن حـجـر" :صدوق" .بينمـا جـاء في (تهذيبه) :روى عـنـه( :د س) .ووثـقـه :ابن َ
الح ّذاء  ،وال ُع ّ

ذهبي.
عـاصم  ،وغـيـرهم ؛ وقـال الـ
اني" :ال بـأس بـه" .ووثـقـه َم ْس َلمة  ،والـ ّ
نسائي :صـالح ال بـأس بـه .اهـ .وقـال الـغـ ّس ُّ
ّ

ولـم ُيـذكَر بمـزيـد نـقـد ؛ فـاألظـهر أنـه ثــقـة ؛ أمـا قـول النسائي  ،فـمراده صـالح الدين ؛ ولـفـظـة" :ال بـأس بـه" ـ مع
تشـدده ـ تـوثـيــق ؛ والله أعلم.

(انظر :الكاشف .555/5وإكمال ُم ْغ َلطاي .76/5والتهذيب .17/5والتقريب.)63

( )3من أقران أبي داود .قال ابن حجر" :صدوق" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (هد) ،وقال" :صاحب لنـا  ،ثقـة" .ولـم ُيـذكَر
بجرح  ،وال بمزيد نقد ؛ فاألظهر أنه ثقة.

(انظر :السنن 855/4ديات  ،ح .4184وتهذيب الكمال .437/5والتهذيب .85/5والتقريب.)62

( )2تفرد ابن عساكر في (المشتمل)15بالرمز لرواية أبي داود ،عنه .وهو من رجال (التقريب.)64
( )4حدث عنه حدي ًثا واحدً ا في (المراسيل  ،ح ، )513ثم توقف عنه لصحبته الواقفة.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

سابوريَ :ح ْمدان [ .]26وأخو
دي النَّ ْي
النَّ ْي
ّ
بي األَ ْز ّ
ّ
الم َه َّل ّ
يوسف بن خالد ُ
سابوري [ .]27وأحمـد بن ُ
البصري( .]76[ )5وإسحاق بن
اإلمام = عبد الرحمن بن ُعبيد الله .وأزهر بن جميل بن َجنَاح
ّ
لي [ .]88وإسحاق بن ـ
الر ْم ّ
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد [ .]87وإسحاق بن إبراهيم بن ُسويد َّ
زي( 87[ )3مكرر  472أبو يعـقـوب ،عن هـشـام ابن
الم ْر َو ّ
أبي إسـرائـيـل ـ إبـراهيم بـن كا َم ْجرا َ
البصـري [ .]83وإسـحاق بـن إبـراهـيـم
الصـواف
ّ
يوسف] .وإسـحـاق بـن إبراهيـم بـن ُم َح َّمـد َّ
ُ
ِ
سي
راهـو َيـه [ .]15وإسـحاق بـن إبـراهـيـم بـن يـزيـد الدِّ َم
بـن َم ْخلـَد بـن ُ
شـقي الـ َفراديـ ّ
ّ

()2

( )5قال ابن حجر" :صدوق ُيغرب" .وفي (تهذيبه) :روى عنه (خ هد)( ،س) ووثقه ؛ ومرة" :ال بأس بـه" .وذكـره ابـن حبـان فـي
(الثقات) .اهـ .لم أتبين مستند نزوله  ،وال وصفه باإلغراب ؛ لعله لقول (خ) في "الخلع" ،عقب حديثه الوحيـد (" :)1372ال

ُيتابع فيه عن ابن عباس" .قال الحافظ (الفتح) :أي "على ذكر ابن عباس فيه  ،لكن جاء موصوالً من طريق أخرى في البـاب" ،

يلي .فهو ثقة ؛ ال تضره مخالفته في حديث وحيد ؛ سيما وقد اغتفر الحـافظ تخطئـة " ُق َـراد :عبـد الـرحمن بـن
وعند اإلسماع ّ
غزوان" في حديثه الوحيد في هذا الباب (خ :ح )1378؛ والله أعلم.

ـاجي  .257/5والمعجــم المشــتمل  .73وإكمــال ُم ْغ َلطــاي  .44/3والتهــذيب .377/5
(انظــر :الثقــات  .523/6والتعــديل للبـ ّ
والتقريب .)57

اجي .روى عنه (بخ د) ،و َبقي بن َمخْ َلد.
والس ّ
( )3قال ابن حجر" :صدوق تُكلم فيه لوقفه في القرآن" .وهو قول :صالح جزرة ّ ،
ني ،والذهبي ؛ لكن غ َْمزُ ه للو ْقف غير قادح في الرواية ؛ فتوثيقه أظهر
ووثقه :ابن معين ،وأحمد ،وأبو داود،
ّ
والبغوي ،والدّ َار ُق ْط ّ

؛ بل اعتبره الذهبي ورعًا منه .ونفى عنه التجهم في (السير)  ،وأضاف" :واإلنصاف ...أن يكون باق ًيا على عدالته  ،والله أعلم".
ِ
الدار ِم ّي .573والثقات .321/6وثقات ابن شاهين  .28وتاريخ بغداد .218/8وتهذيب
(انظر :سنن أبي داود ،ح .5561وتاريخ
الكمال .256/3والكاشف  .324/5والسير 477/55ـ  .471والتهذيب  .332/5والتقريب.)577

( )2قال ابن حجر" :صدوق ُض ِّعف بِال ُمس َتنَد" .وأشار في (تهذيبه) إلى أحاديث غير محفوظة ،رواها عن ضعـفاء؛ الحمل فـيـها
ِ
يبي  ،وأبو حاتم ،
عليهم .وقال :روى عنه (خ د) .ووثقه أبو زرعة ،وأبو ُم ْس ِهر ـ الدمشقيان ـ  ،وإسحاق بن س ّيار النَّص ّ
والذهبي.
اني ،
والدارقطني .وقال
النسائي" :ليس به بأس" .اهـ .وقال في ُ
ّ
(الهدَ ى)" :وثقه النسائي" .و ُيضاف :توثيق الغ َّس ّ
ّ
ّ
ثم إذا ُدفع الطعن  ،ووثقه األئمة  ،وليس فيه مزيد نقد ؛ َفلِ َم ينزل عن رتبة الثقة ؟ !
وهدَ ى الساري.)476
(انظر :الجرح .376/3والكاشف .322/5والتهذيب .355/5والتقريبُ .55
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ِ
ْـدي
انـي
الصـ ّباح الكن ّ
البغـدادي [ .]82وإسـحاق بـن َّ
ّ
[ .]85وإسـحـاق ابـن إسماعيـل الطا ْل َق ّ
()5
ـجرا.
األشـعثي
الكـوفي [ .]86وإسـحاق = إسـحاق بـن ـ أبـي إسـرائيل ـ إبراهيـم بـن كا َم ْ
ّ
ّ

ِ
اله ِ
ـرو ّي [ .]77وإسمـاعيـل بـن أسـد بـن
ـي َ
وإسماعيـل بـن إبراهـيم بـن َم ْع َمـر ُ
لـي الك َْرخ ّ
اله َذ ّ

غـدادي
شـاهـين الـبـ
ّ

()3

[ .]75وإِسـم ِ
يـل ابـ ُن ُم َحـ َّمـد بـن أبـي كـثـيـر ال َفــ َس ِ
اع ُ
ـو ُّي
ْ َ

ِ
[58/114لك] .وإسمـ ُ
ني
اعيل بـن َي ْح َيى ابن إسمـاعيل الم ْص ُّ
الم َز ُّ
ريُ :

()4

()2

[4/143لك] .وابن

الصغير = ُم َح َّمد بن الحسين .واألَ ْع َين =
علي بن الحسين بن إبراهيم .وابن ْإشكاب َّ
ْإشكاب = ّ

والبحراني = ُم َح َّمد بن َم ْع َمر.
ي [.]78
ُم َح َّمد ب ُن أبي َعتّاب .وأيوب بن ُم َح َّمد بن زياد ّ
ّ
الر َّق ّ
الوزان َّ

( )5قال ابن حجر" :مقبول" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه :أبو داود  ،وحماد بن الحسن بن عنبسة الوراق .هكذا لـم ينقـل فيـه
نقدً ا ؛ لكن فاته قول أبي داود فيه" :ثقة".

(انظر :مسائل أبي داود .285والسنة للخالل555/5ح .5747والتهذيب .327/5والتقريب.)575

( )3قال أبو حاتم" :صدوق" .واختاره ابن حجر ؛ بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د ق)  ،وبقي .قال ابن أبي حاتم" :ثقة
ني" :ورع فاضل" .وقال البزار" :ثقة مأمون" .اهـ .ولم ُيذكَر بجرح ؛ و ُيضاف :قول الذهبي" :ثقة
صدوق" .وزاد
الدار ُق ْط ّ
َ

جليل" ؛ وهو االختيار األظهر؛ أما تفرد أبي حاتم  ،ف ُيحمل على المبالغة في الصدق ؛ فتأتلف األقوال فيه ؛ والله أعلم.

(انظر :تاريخ بغداد .378/8والكاشف .342/5والتهذيب .363/5والتقريب.)578

( )2ليس من رجال (التقريب) .زاده الحافظ في (تهذيبه)  ،ورمز ألبي داود ؛ وقال" :روى عنه أبو داود في رواية ابن األعرابي ،
ولعله من زيادات ابن األعرابي ؛ فإنه ذكر إسماعيل هذا في معجم شيوخه" .اهـ .وأسند الخطيب  ،إلى الدّ َار ُق ْطن ِ ُّي قوله" :ثقة
صدوق" .وهو من المختلف في نسبتهم إلى مشيخة أبي داود ؛ وكما ترى فإن الحافظ لم يجزم بنفي وال إثبات ؛ والله أعلم.

(انظر :معجم شيوخ ابن األعرابي .264/8وتاريخ بغداد .362/8والتهذيب.)227/5

( )4ليس من رجال (التقريب) .تفرد َ ِ ِ
ِ
تاني ."...وعـنـه أيـ ًضـا :ابن أبي حـاتـم ؛ وقـال:
السج ْس ّ
الخليل ُّي بقوله" :روى عـنـه أبـو داود ِّ

"صـدوق" .لكن قـال بـلد ُّيه  ،ابـن يـو ُنـس" :ثـقـة في الحـديـث  ،ال ُيخـتـلـف فـيـه  ،حـاذق مـن أهـل الـفـقـه ...من
خـير خـلـق الله عـز وجـ َّل ".

بكي .)52/3
الس ّ
(انظر :اإلرشاد  .435/5ووفيات األعيان  .356/5وطبقات ُّ
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الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

َري ،نزيل البصرة( .]67[ )5وبِ ْشـر بن ِهـالل
وبِدْ َعة = عبد الله بن إسحاق .وبِ ْشر بن خالد ال َع ْسك ّ
البصري( ]62[ )3و ُبنْدار = ُم َح َّمد بن َب ّشار.
اني
الصـواف الن َُّم ْي ّ
ّ
ّ
ري [ ]63وبكـر بن خلف ال ُب ْر َس ّ
.

.

ِ
ِ
لي
البصري []65
ّ
طي [َ .]64
وج ّراح بـن َم ْخ َلد الع ْج ّ
المنْتَصر بـن تميم الـواسـ ّ
وتميم بـن ُ

.

سيَ :ز ْنـ َبـقـة [ .]66و{ َج ْع َف ُر ب ُن ُم َح َّمد [453أ كج]؛ هـو أحـد ثـالثـة :ابـ ِن
وجـعـفر بـن ُح َمـيـد ال َع ْب ّ
ِ
ائغ الـبـ ِ
ِ
غداد ُّي [453بكج]؛ أو ِ
الص ُ
الو ّر ُاق
اله َذ ْيل ال َقنّا ُد الكُوف ُّي[453جكج]؛ أو َ
ابن ُ
شـاكـر ّ
ِ ِ
اري = يحيى بن خلف .وأبو حاتم الرازي = ُم َح َّمد بـن
وج [453دكج]}.
والجو َب ّ
ُ
الم ْف ُل ُ
الواسط ُّي َ
ِ
ِ
خي
إدريس .والحارث بـن م ْسكين بـن ُم َح َّمد الم ْص ّ
ري [ .]552وحامد بـن يحيى ابـن هانئ ال َب ْل ّ
ِ
قفي :ابـن
يوسف الثـ ّ
[ .]555وح ِّبي = ُم َح َّمد بـن حاتم بـن يونُس .وحجاج بـن أبي يـعـقوب ُ
الح ّـراني؛ " ُيـغـرب" [.]53
الشاعر [ .]537والحسن بـن أحـمـد بـن أبي شعـيـب عبد الله َ

النسائي" :ثقة" .؛ وقال ابن حبانُ " :يغرب عن شعبة  ،عن األعمش بأشياء" .لذا قال ابن حجر" :ثقة
( )5روى عنه (خ م د س) .وقال
ّ

والذهبي" :مأمون" .فاألليق
اني" :ثقة" .وزاد أبو جعفر النجار [النحاس] ،
ّ
ُيغرب" .انتهى من (التهذيب) .ويضاف :قول الغ َّس ّ
به مطلق التوثيق ؛ أما اإلغراب  ،فقد قيده ابن حبان في سياق مع َّين ؛ فض ً
ال عن تفرده به.

(انظر :الجرح .218/3والثقات .541/6والمشتمل .68وتاريـخ اإلسـالم  .53/55وتهذيب الكمال .557/4وإكمال
ُم ْغ َلطاي .258/3والتهذيب .446/5والتقريب.)532

الجنَ ْيد)  ،عن يحيى:
( )3قال يحيى بن معين (رواية ابن َمر َثد)" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر .وروى ابن (أبي خيثمة  ،وابن ُ

"ليس به بأس" .وجاء في (التهذيب) :روى عنه (خت د ق) .وقال أبو حاتم "ثقة" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .وقال أبو
داود" :أمرني أحمد أن أكتب عنه" .اهـ .ويضاف :توثيق َم ْس َل َمة  ،والذهبي ؛ وهو االختيار األظهر؛ ِس َّيما وأن قول ابن معين:

"ليس به بأس"؛ يعني التوثيق عنده ـ على رأي ـ؛ فقد ساق اللكنوي (في الرفع والتكميل 335ـ  )333نماذج تفيد ذلك ؛ والله
أعلم.

(انظر :سؤاالت أبي داود ألحمد .327وسؤاالت ابن الجنيد .371وتاريخ ابن مرثد  .11والجرح .261/3والكاشف.374/5
والتهذيب .467/5والتقريب.)538
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والحسن ابـن حـمـاد بـن ُك َس ْيبَ :س َّجادة( /51[ )5أ] .والحسن بـن حـمـاد الـ َو ّراق الـ َّضـ ِّبـ ّي

؛

والحـ َسـن
وفي [.]54
لـيـس من شـيـوخـه(/51[ )3ب] .والحسن بـن الربـيـع الـ ُبـ
َ
وراني الـكـ ّ
ّ
دادي
بـن َشـ ْوكَر الـبـغـ ّ

()2

اح البـ ّزار الـ ِ
والحـ َسـ ُن بـ ُن الـ َّصـ َّب ِ
واسـطِ ُّي
[.]58
َ
ُ

()4

[475كج]

.

طي( .]55[ )1والحسن بن علي بن ُم َح َّمد َ
الخالّل []52
والحـسـن بـن
علـي بـن راشـد الواسـ ّ
ّ

.

( )5قـال ابـن حـجر" :صـدوق" .بـيـنمـا جـاء في (تـهـذيـبـه) :روى عـنـه (د ق)  ،واحـتـج بـه (س) .وقـال أحـمـد" :صـاحب
والذهبي ؛
خيرا" .وقال الخطيب" :ثـقـة" .وذكـره ابن حبان في (الثقات) .اهـ .وقد وثقه َمس َلمة ،
ّ
سنـة  ،مـا بلغني عـنـه إال ً
فـاألشبـه :أنـه ثـقـة صاحب سنة ؛ والله أعلم.

(انظر :الثقات .571/6وتاريخ بغداد .358/7وتهذيب الكمال523/8مع التعليق .والكاشف .234/5والسير.253/55
والتهذيب .373/3والتقريب.)587

سجادة" ؛ وليس من شيوخ (د).
( )3فرق الغساني بينه وبين قرينه السابق :الحسن بن حماد " ّ

( )2قال الحافظ" :صدوق" .بينما وثقه في (الفتح) .وقال في (تهذيبه) :عنه (د) ،وذكره ابن حبان في (ثقاته) .اهـ .ولم ُيذكَر بجرح ؛
و ُيضاف :توثيق الذهبي له ؛ وهو االختيار األليق.

(انظـر :الثقـات  .578/6والكاشـف  .283/5والتهـذيب  .364/3والتقريب  .585وفتـح البـاري  ، 411/1وصـايـا ،
بـاب ،57ح.)3716

( )4قال الحافظ" :صدوق يهم  ،وكان عابدً ا فاض ً
ال" .وفي (تهذيبه) :روى عنه (خ د ت) .قال أحمد" :ثقة" .وقال أبو حاتم:
ِ
َّسائي" :صالح" ؛ و"ليس بالقوي" .اهـ.
"صدوق  ،وكان أحمد يرفع من قدره و ُيج ُّله" .وذكره ابن حبان في (ثقاته) .وقال الن ّ

(الهدَ ى) تـليـيـنًا هـ ّيـنًـا .وقـال :وثـقـه أحـمـد  ،وأبـو حـاتم .اهـ .واحـتـج بـه البخاري  ،وروى عـنـه:
فاعتبره الحافظ في ُ

(الهدَ ى) ؛ فهو االخـتـيار األلـيـق ؛ أما الـوهـم  ،فلم
(د هـد مد ل) ؛ ووثـقـه الـذهـبـي ؛ وهو مقتضى صنيع الحـافـظ في ُ

أتبين مستنده ؛ وأما قول (س)" :ليس بالقوي"  ،ف ُيحمل على فتور حـفـظـه.

وهـدَ ى
(انـظـر :الجـرح  .55/2والـثـقـات  .578/6والمـغـنـي  .585/5والـتـهـذيـب  .365/3والـتـقـريـب ُ .585
الـساري .)458

( )1قال الحافظ" :صدوق ُرمي بشيء من التدليس" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د) .ووثقه[ :بلديه] بحشل  ،وابن المديني ؛
عدي بقوله[ :له أحاديث
األهوازي" :ات َِّق ِه"؛ فتعقبه ابن
العنبري لعبدان
وقال ابن حبان" :مستقيم الحديث جدً ا" .وقال عباس
ّ
ّ
ّ

326

ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

البصري [ .]57والحسن
الص ّباح
ّ
ماس ْر ِجس [ .]56والحسن بن ُم َح َّمد بن َّ
والحسن ابن عيسى بن َ
()5
زي [ .]575والحسين بن علي
الم ْر َو ّ
الر ِّزي [ .]577والحسين بن ُح َريث َ
بن يحيى بن هشام ُّ

ُ
طامي
الخ
حمران ال َب ْس ّ
راساني [578لعله  573اآلتي] :الحسين بن عيسى بن ُ
ّ

()3

[573لعله

578حسين بن علي ُ
البصري [ .]577وحفص بن عمر
راساني] .والحسين بن ُمعاذ بن ُخ َليف
الخ
ّ
ّ
ِ
والحكَم بن
قاشي [452كج]
َ
وح ْف ُ
الح ْوض ّي [َ ]575
بن الحارث بن َس ْخ َبرة َ
الر ُّ
ص ب ُن َع ْمرو بن َر َبال َّ
.

البغدادي
النسائي
موسى
ّ
ّ
=

()2

.

وح ْمدان = (أحمد بن
[.]557
والحمال = هارون بن عبد اللهَ .
َّ

بأسا  ،إذا حدث عنه ثقة ،ولم أسمع أحدً ا نسبه إلى ضعف غير عباس ،ولم ُأخرج له شيئًا ألني لم أر له
كثيرة]...لم أر بأحاديثه ً

ُمنك ًَرا .اهـ.

ً
ففضال عن خفت الصيغة  ،لم أجد له سل ًفا فيه ؛ بل لم يورده ابن حجر نفسه في
وقال الذهبي" :ثقة" .وهو األظهر؛ أما رميه بالتدليس
ني  ،ثبوت التدليس عليه ؛ والله أعلم.
كتابه المختص بالمدلسين" :تعريف أهل التقديس ."...وقد نفى الدكتور :مسفر الدُّ َم ْي ّ

(انـظر :تاريـخ واسـط  .372والثـقات  .574/6والكامـل  .742/3والمغنـي  .583/5والتهذيـب  .351/3والتقريـب.)583

( )5قال الحافظ" :صدوق صاحب حدبث" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د)  ،وقال ابن حبان" :مستقيم الحديث  ،كان صاحب
ِ
والذهبي" :كان حاف ًظا" .اهـ .ولم َيذكر زيادة نقد  ،ولم ُيذكَر بجرح .و ُيضاف :قول الذهبي" :ثقة
يني ،
حديث" ؛ وقال َّ
ّ
الص ِريف ّ
يحفظ" ؛ وهو األوجه.

(انظر :الثقات .567/6والكاشف .227/5والتهذيب .231/3والتقريب.)584

( )3قال أبو حاتم" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر  ،وزاد" :صاحب حديث" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (خ م د س) ؛

الذهبي .وهو االختيار األظهر؛ أما تفرد أبي حاتم ف ُيحمل على المعنى
والدارقطني  ،والحاكم .اهـ .وقد وثقه
النسائي ،
ووثقه:
ّ
ّ
ّ
اللغوي فتأتلف أقوالهم.

النسائي  ، 557/1مناسـك  ،ب ،85ح .3765والجـرح  .87/2والثقـات  .566/6والكاشـف .224/5
(انظـر :سـنن
ّ
والتهـذيب  .282/3والتقـريب .)586

( )2تفرد أبو حاتم بقوله" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر ؛ بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (خت م مد) .قال ابن معين  ،والعجلي

 ،وابن قانع" :ثقة" ؛ وزاد ابن سعد" :ثبت" .وزاد صالح جزرة" :مأمون" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ .و ُيضاف:

المديني له ،وقول الذهبي" :حجة" .فتوثيقه ال يماريه شك  ،مع صالح وزهد ؛ والله أعلم.
توثيق ابن
ّ
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ِ
زي
الم ْر َو ّ
يوسف) ،و( ُم َح َّمد بـ ُن الوليد)َ .
وح ْمدُ و َيه = ُم َح َّمد بـن أبـان .وحـمـزة بـن سعـيد َ
ُ

()5

وح َم ْيد بـن َم ْس َعدة
وحـميد بـن ـ َم ْخ َلد بـن ـ َزن ُْجو َيه
النسائي 558مكرر56أحـمـدُ .]...
[ُ .]555
ّ
وح ْي َوة بـن
ري( .]551[ )3وابـن أبي
الحواري = أحـمـد بـن عبد الله بـن َم ْيمونَ .
ّ
امي ال َب ْص ّ
الس ّ
ّ

ِ
انيُ .
وخ َش ْيش ابـن
ُش َر ْيح بـن يـزيـد الحضرم ّي [ .]556وابـن َخـ ّت = يحيى بـن موسى ُ
الحدَّ ّ

َّسائي [َ .]532
ـحي [.]534
وخ َلـف بـن هشام بـن ثعلـب ـ طالـب ـ ال َب ّـزار ُّ
الص ْل ّ
َأ ْص َرم الن ّ

ِ
األزدي [.]537
ـي ال َب ّـزاز
البغـوي( .]533[ )2وداود بـن ُأ َم َّيـة ْ
ّ
والخـلـيـل بـن عمـرو الـ َّثـ َقف ّ
الخ ِ ِ
ِ
وداود ابـن ُر َشـ ْيد ُ
لـي
ـي الـ
ّ
بغـدادي [ .]538وداود بـن َشـبـيب الـبـاه ّ
وار ْزم ّ

=

(انظر :طبقات ابن سعد .248/7وتاريخ الدارمي .566 ،573والجرح .536/2وتاريخ بغداد .338/6وتهذيب الكمال.528/7
والسير .1/55والتهذيب .425/3والتقريب.)578

وضـاح  ،وقـال:
( )5قـال ابـن حـجـر" :صـدوق" .وجـاء في (تـهـذيـبـه) :ذكـره ابـن حـبـان في (الـثـقـات) .وروى عـنـه ابـن ّ

كـــان حـافـ ًظـا ضـابـ ًطـا .اهـ .وبـقـولـه قـال اب ُن عـبـد البـر .وقـال أبـو زرعـة الـعـراقـ ّي " :كـان ثـقـة مـأمـو ًنـا" .ونـقـل

راقي عـن ابن حـبـان" :مسـتـقيم الحـديـث" ـ ولم أجـده في (الـثـقـات) ـ .ونـقـ َل محـقـق (تـهـذيـب الكمال)  ،عـن
الـعـ ّ
ُم ْغ َلطاي" :ثـقـة" .ولم ُيـذ َكـر بـجـرح ؛ فـتـوثـيـقـه أظـهـر.

(انـظر :المسـائل  .216والثـقات  .375/6وتهذيـب الكمـال  237/7مـع التعلـيق .وذيـل الكاشـف  .62والتهذيـب .27/2
والتقريـب .)567

( )3قال أبو حاتم" :صدوق" .واختاره الذهبي ،وابن حجر .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (م  ، )4وذكره ابن حبان في (الثقات)  ،وقال
اني  ،واحتج به مسلم ؛ فتوثيقه أظهر ؛ والله أعلم.
النسائي" :ثقة" .اهـ .ووثقه الغ َّس ّ
ّ

(انظر :الثقات .557/6والمشتمل .553والكاشف .211/5والتهذيب .45/2والتقريب.)563

الذهبي في نسخة من (الميزان) .وجاء في (التهذيب)" :قال الخطيب :ثقة .وذكره ابن حبان في
( )2قال ابن حجر" :صدوق" .وكذا
ّ
(الثقات)" .اهـ .ولم ُيذكَر بجرح.

بغدادي ثقة".
اني]  ،حدثنا خليل بن عمرو
و ُيضاف :ما نقله ابن حبان" :أخبرنا [الحافظ] محمد بن أحمد بن أبي عون
ّ
ّ
الر َي ّ
[النسوي َّ
فاألظهر أنه ثقة .وقد اعتمد الذهبي في (الكاشف) توثيق الخطيب له.
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
ِ
()5
يابـي( .]535[ )3وداود بن معـاذ ال َعتَـكِ ّي(.]536[ )2
ّ
البصـري [ .]531وداود بـن م ْخـراق الف ْر ّ
ازي =
و ُد َحـ ْيم = عبـد الرحمـن بن إبراهيـم بـن عمـرو .و َد ُّلـو َيه = زيـاد ابـن أيـوب.
والـر ّ
ّ
يوسـف بـن موسـى .والربيـع بـن سليـمان بـن داود ِ
والربيـع بـن سـليمـان
الجـ ْي ّ
زي [َّ .]524
َّ
ِ
والربيـع بـن يحيى
بي [.]523
الم ّ
َّ
والربيـع بن نافع الح َل ّ
رادي [َّ .]522
بـن عبـد الجبـار ُ
()4
األُ
زي
ورجـاء بن ُم َح َّمد بن َرجاء
الم ْر َو ّ
ّ
الم َر َّجى َ
ورجـاء بن ُ
البصري [َ .]528
شناني [َ .]525
ّ

=

(انظر :اإلحسان 285/7ح .2752والثقات  .327/6وتاريخ بغداد  .221/6والميزان  .887/5والكاشف .278/5وإكمال
ُم ْغ َلطاي .331/4والتهذيب .586/2والتقريب.)558

( )5قال أبو حاتم" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر ؛ وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (خ د)  ،وذكره ابن حبان في (الثقات)  ،وقال
خيرا" .اهـ .ولم ُيذكَر بجرح .و ُيضاف :توثيق الذهبي  ،وابن خلفون له ؛ وهو االختيار األظهر.
الدارقطني" :ما علمت إال ً

للدارقطني  .371والكاشف  .267/5وإكمال ْم ْغ َلطاي .313/4
(انظـر :الجرح  .451/2والثقات  .321/6وسؤاالت الحاكم
ّ
والتهذيب  .567/2والتقريب .)556

( )3قال ابن حجر" :صدوق" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د)  ،وذكره ابن حبان في (ثقاته).

بينما وثق داود بن أمية ؛ بنا ًء على أن أبا داود ال يروي إال عن ثقة ؛ رغم أن هذا ذكره ابن حبان  ،ووثقه الذهبي  ،أما ابن أمية فلم يوثقه
أحد ؛ فتوثيق ابن مخراق أولى.

(انظـر :الثقـات  .328/6وتهـذيب الكمـال  .445/6والكاشـف  .263/5والتهـذيب .375 ، 567/2والتقـريب .)377

( )2أغفل ابن حجر مرتبته ؛ مع أنه روى عنه (د)  ،واحتج به (س) ووثقه ؛ وكذا الذهبي ؛ وذكره ابن حبان في (ثقاته) ؛ ولم ُيذكر
بجرح.

(انظر :الثقات .321/6والكاشف .263/5والتهذيب .375/2والتقريب.)377

( )4قال ابن حجر" :صدوق له أوهام" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :خ د) ،وأبو حاتم ؛ وقال" :ثقة ثبت" .وضعفه ابن قانع ؛
كثيرا ؛ حدث عن الثوري  ،حديث جابر" :جمع  بين الصالتين" .وقال أبو
وزاد الدارقطني :ليس بالقوي ُيخطئ ً

الثوري".
حاتم" :هذا باطل عن
ّ

يح ِّمله التَبِ َعة ؛ فهو
فحكُم أبي حاتم بالبطالن  ،ثم حكمه ـ مع تعنته ؛ فيما قاله
الذهبي ـ على شيخه بأنه" :ثقة ثبت" ،يدل على أنه لم ُ
ُ
ّ
الذهبي في (المغني)" :صدوق فيه بعض اللين" .وقد دفع عنه في نسخة ؛ فقال" :ما من حافظ إال ُضبط عنه
أخبر بشيخه .وقال
ّ
ُ
من الوهم ما يشبه هذا ."...واعتمد في (الكاشف) توثيق أبي حاتم له .وقال ُم ْغ َلطاي :قال َم ْس ًلمة" :ثقة".
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أحمـدُ ب ُن َمن ُْصورِ .
مشقي =
والر
وز ْبريـق = إبراهيم بن العالء .وأبو ُز ْرعـة الدِّ
ّ
ّ
مـادي = َ
[َّ .]521
وزنْبـَقة = جعفر
والز ِمـن = ُم َح َّمد بن المثنىَ .
وز ْغـ َبة = عيسى بن حمادَّ .
عبـد الرحمن بن عمروُ .
وزنَـ ْيج = ُم َح َّمد بن َع ْمرو بن َبكْر .وزهير بن حرب بن شدّ اد النسائي [ .]527وزيـاد بن
بن ُح َميدُ .

اني [ .]547وزيـد ابن ْ
أخ َزم
وسيَ :د ُّلـو َيه [ .]525وزياد بن يحيى بن زياد َ
الح ّس ّ
أيوب بن زياد ال ُّط ّ

وس َريج بن
وس َّ
ال ّط ّ
ـجادة = الحسن بن حماد بن ك َُس ْيبُ .
وسـ َبالن = إبراهيم بن زيادَ .
ائي [َ .]526
ِ
الج ّبار
وسـ ْعدُ و َيه = سعيد بن سليمان ّ
البزاز [ .]511وسعيد بن عبد َ
وروذ ّي [َ .]582
الم ُّر ُ
يونُس َ
َرابيسي( .]512[ )5وسعيد بن منصور بن ُش ْعبة ُ
راساني [ .]547وسعيد بن يحيى بن
الخ
بن يزيد الك
ّ
ّ

البغدادي [545مكرر 546سعيد
موي؛ "ربما أخطأ" [ .]513وسعيد بن يعقوب
ّ
سعيد بن أبان األُ ّ
ِ
ال ّطا ْلقاني] .وس َلمة بن شبيب ِ
الواش ِح ّي [ .]545وسليمان
الم ْس َم ِع ّي [ .]585وسليمان بن حرب
َ َ
ّ
بن داود بن حماد المهري [ .]542وسليمان بن داود العت ِ
هراني [ .]543وسليمان بن عبد
الز
َك َي َّ
َ
َْ ّ
ّ
()3
شقي :ابن بنت
َّميمي الدِّ َم ّ
الرحمن بن حماد الت َّّمار [ .]544وسليمان بن عبد الرحمن بن عيسى الت ّ

=

الدارقطني خطأه في "حديث الثوري  ،وشعبة" فقط  ،يمكن توجيه الغمز ؛ فيكون ضعي ًفا في
وبنا ًء على ما تقدم  ،واعتما ًدا على تقييد
ّ
الثوري وشعبة  ،ثقة في غيرهما ؛ والله أعلم.

للدارقطني  .378وسؤاالت ال َب ْرقاني له  .27والمغني .335/5
(انظر :الجرح  .475/2والثقات  .347/6وسؤاالت الحاكم
ّ
وهدَ ى الساري .)433
والميزان .42/3والكاشف  .253وإكمال ُمغْلطاي  .248/4والتهذيب  .313/2والتقريب ُ .377

( )5قال أبو حاتم" :صدوق" .وتبعه الحافظ ؛ وفي (تهذيبه) :عنه (م د)  ،ووثقه الخطيب  ،وذكره ابن حبان في (ثقاته) .اهـ .وفي
نسخة (للجرح)" :ثقة صدوق" .ووثقه الذهبي .فهو األليق.

(انظر :الجرح .44/4والثقات .377/6والميزان .547/5والكاشف .425/5والتهذيب .13/4والتقريب.)326

( )3قال الحافظ" :صدوق" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د) ؛ ونقل قول ابن بلده ُم َط َّينُ :م َح َّمد الحضرمي" :ثقة" .اهـ.
ري" :ثقة ُم ْق ِرئ"َ .فلِ َم نزل إلى "صدوق" ؟ !
الجزَ ّ
وقال ابن َ

(انظر :غاية النهاية .254/5وإكمال ُم ْغ َلطاي .71/8والتهذيب .378/4والتقريب.)312
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
()5
بن َي ْح َيى .و َسنْدول = ُم َح َّمد بن عبد الج ّبار.
ُش َر ْحبيل [ .]541وابن أبي َسم ْينَ َة = ُم َح َّمد ُ
()3
ْطاكي( .]517[ )2وسهل بن
وسهل بن بكّار الدّ ِارمي [ .]587وسهل بن صالح بن حكيم األَن ّ

ري [ .]583وشــا ّذ = هــالل
ُم َح َّمد بن ُّ
الز َبير ال َع ْسك ّ
وس ّوار بن عبد الله بن َس ّوار ال َعنْ َب ّ
َري [َ .]516
البصري( 588[ )4مكرر  412هالل]ُ .
ُري
البغوي
وشـجاع بـن َم ْخ َلد ال َفالّس
ّ
بن َف ّيـاض ال َي ْشك ّ
ّ

الجنيد ،عن ابن معيـن" :ال
( )5قال ابن حجر" :صدوق ُيخطئ" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه( :خ د)  ،والـرازيـان .قـال ابن ُ
وي
بـأس بـه" .وكذا صالح جـزرة .وقـال
النسائي" :صدوق" ؛ وزاد أبـو حاتم" :مستقيم الحديث" .ووثقه :أبو داود  ،وال َف َس ّ
ّ

 ،والدارقطني  ،وابن معين في روايـة معاوية بن صالح .وأنكروا كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين ؛ وزاد أبـو حاتم:

يلي
"وكـان ال ُيميز" .اهـ .قال الذهبي في (المـيـزان)" :بـلى والله  ،كـان يـمـيز  ،ويـدري هـذا الشأن ،...لو لم يـذكـره ال ُع َق ّ
في (الضعفاء) لما ذكـرتـه ؛ فـإنـه ثـقـة مـطـلـ ًقـا ؛ قـال

أبو داود :ثقة ُيخطئ كما ُيخطئ الناس" .وقال في (الكاشف)ُ " :مفت ثقة" .وقول أبي داود هو األظهر في حاله.

لي .523/3
الجنيد  .432والمعرفة والتاريخ  .412/3وسؤاالت
ُ
(انظر :سؤاالت ابن ً
اآلج ِّر ّي .555/3وضغفاء ال ُع َق ْي ّ
للدارقطني  .357والميزان .353/3والكاشف  .483/5وإكمال
والجرح .535/4والثقات .376/6وسؤاالت الحاكم
ّ

وهدَ ى الساري .)437
ُم ْغ َلطاي  .71/8والتهذيب  .377/4والتقريب ُ .312

( )3قال الحافظ بن حجر" :ثقة ربما وهم" .نعم أطلق النقاد توثيقه  ،أما الوهم فقد سبقه إليه ابن حبان ؛ فقال" :ربما ِ
وه َم وأخطأ".

(الهدَ ى) "فيمن ُض ِّعف بأمر مردود ...أو لتأخر عصره"؛ فقال" :ذكره ابن حبان بال مستند"؛ فمطلق
فتعقبه الحافظ نفسه في ُ

التوثيق أليق بحاله.

للدارقطني .335والسير  .433/57والتهذيب .347/4
(انظر :الجرح .554/4والثقات .355/6وسؤاالت الحاكم
ّ
وهدَ ى الساري.)468
والتقريبُ .317

( )2قال ابن حجر" :صدوق" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د)( ،س) ؛ وقال" :ال بأس به"  ،وأبو حاتم ؛ وقال" :ثقة" .وكـذا
األزدي ؛ وقال ابن حبان" :ربما أخطأ" .اهـ .ووثقه الذهبي ؛ وهو االختيار األظهر ؛ والله أعلم.
َم ْس َل َمة  ،وأبو زكريا
ّ

(انظر :الجرح  .555/4والثقات  .353/6والكاشف  .485/5والتهذيب  .312/4والتقريب .)316

( )4خلص الحافظ بن حجر إلى أنه" :صدوق له أوهام وأفراد" .وقد جاء في (تهذيبه) :روى عنه (د)  ،والرازيان  ،وابن معين...
الساجي" :صدوق عنده مناكير يرويها عن عُمر بن إبراهيم
وقال أبو حاتم" :صدوق ثقة" .وقال مسلمة" :ال بأس به" .وقال
ّ
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المفسر ،نزيل بغداد
ُ

()5

[ .]581وابن بنت ُش َـر ْحبيل = سـليمان بن عبد الرحمن بن عيسى.

و ُشـعيب بن أيوب ابن ر َزيـق الص ِري ِفيني(467[ )5كج] .و ِ
صاعقة = ُم َح َّمد بن عبد الرحيم .وصالح
َْ ُ ُ ّ َ
َّ ْ ُّ
ُ

=

العبدي  ،عن قتادة" .وقال ابـن حبان" :كـان مـمـن يـرفـع المـوقـوفـات  ،ويقلب األسـانـيـد  ،ال ُيش َتغَل بـروايـتـه  ،كـان
ّ
اري شـديـد الحمل عليه" .اهـ.
ُم َح َّمد ابـن إسمـاعـيـل الـبـخـ ّ

العبدي .فإنه ضعيف في قتادة ؛
الساجي ؛ أي بروايته عن عمر
أما مقولة ابن حبان  ،وإشارة الحافظ إلى أوهامه وأفراده ؛ فتُقيدان بقيد
ّ
ّ
العبدي ال على شاذ.
فالحمل فيها على
ّ

أما حكاية ابن حبان عن البخاري :أنه "كان شديد الحمل عليه"؛ فيرد عليها أمور ثالثة:

البخاري المعنية المشهورة .والثاني :أنه من أفراد ابن حبان ؛ فلم ينقله غيره من المعنيين
أي نو ِع حمل عليه في كتب
ّ
األول :أنه لم ِيرد ُّ
يلي ؛ بل لم ُيدخلوا شا ًذا في كتبهم .والثالث :أنه لم يوضح نوع
كالترمذي  ،وابن
البخاري للرجال ؛
بنقل نقد
ّ
ّ
ّ
عدي ،وال ُع َق ّ
الساجي آن ًفا.
الحمل المراد ؛ فعلى فرض ثبوته يكون الحمل فيه على غيره ال عليه ؛ فيما قيده
ّ

أما القول :بأنه "صدوق"  ،فهو مرجوح ؛ وذلك برواية أبي داود عنه  ،فهي قرينة توثيق  ،وبتوثيق أبي حاتم صراحة ؛ وهما أعلم

بشيخيهما .وهو االختيار األظهر للذهبي ؛ فقد قال في (الميزان)" :صدوق  ،وقد وثقه أبو حاتم" .بينما قال في (الكاشف):
"ثـقـة" ؛ وزاد في

(السير)" :الحافظ" ؛ فهو االختيار األليق به ؛ والله أعلم.

(انظر :الجرح  .76/5والمجروحين  .65/3 ، 282/5والميزان  .258/4 ،387/3والكاشف  .477/5والسير .422/57
والتهذيب  .355/4والتقريب .)382

( )5تفرد جزرة بقوله" :صدوق" .وزاد الحافظِ " :
وهم في حديث واحد  ،رفعه وهو موقوف  ،فذكره بسببه ال ُع َق ْيلي" .وليسس فـي

المطبوع في (ضعفائه) ؛ ونفى (د .بشار عواد) وجودها في نسخته المخطوطة .وسقط قول جزرة من (التهذيب) ؛ وفيـه :روى

ازي" :ثقة" ؛ وزاد الحسين بن َف ُهم  ،وابن قانع" :ثبت" .اهــ .وذكـره ابـن
عنه (م د) ؛ وقال أحمد  ،وابن معين  ،وأبو زرعة الر ّ
أيضا" :أحد الثقات" .وهو االختيار األظهر .ثم إن ثبت وهمه في رفع
شاهين في (ثقاته)  ،وقال
الذهبيُ " :حجة خَ ِّير"  ،وقال ً
ّ
حديث  ،فهل تنزل رتبته عن الثقة بسببه ؟ !

(انظر :الجـرح .275/4والثقـات .252/6وثقـات ابن شاهين .551وتاريــخ بغـداد  .315/5وتهـذيب الكمـال  265/53مــع
التعلـيق .والميزان  .381/3والكاشف  .467/5والتهذيـب .253/4والتقريـب.)384
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الكوفي( .]587[ )3والصغير = إبراهيم بن موسى بن يزيد .وصفوان بن صالح بن
بن ُسهيل الن ََّخ ِع ّي
ّ
شقي( .]585[ )2والضعـيف = عبد الله بن ُم َح َّمد بن يحيى .وابن أبي عاصم النَّبيل =
صفوان الدِّ َم ّ

الض ّحاك .وابن عائشة = عبيد الله ابن ُم َح َّمد بن حفص .و َع ّباد بن موسى ُ
الختَّلِ ّي [.]376
َعمرو ب ُن َّ
بن
اشي
والع ّباس بن عبد العظيم ال َعنْ َب ّ
اس ُ
النحوي [ .]375و َع ّب ُ
ّ
الر َي ّ
ري [ .]377وع ّباس بن ال َف َرج ِّ

=

( )5قال ابن حجر" :صدوق ُيدلس" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (د مد) ؛ وقال" :إني ألخاف الله في الرواية عنه" .وقال
ني
الدارقطني" :ثقة" .وزاد الحاكم" :مأمون" .وقال ابن حبان في (الثقات)" :يخطئ ويدلس ."...اهـ .ووصفه
الدار ُق ْط ّ
َ
ّ
الذهبي" :ثقة" .فظاهر أقوالهم  ،أنه ثقة ُيدلس( .د :ح )2274حديث وحيد فقط.
أيضا ؛ قاله الحافظ .وقال
بالتدليس ً
ّ

(انظر :الثقـات .275/6وتاريـخ بغـداد .341/5والمسـتدرك 371/5باب ما بين المشرق والمغرب قبلة ؛ وليس فيه" :مأمون".
للذهبي .271/5وإكمـال ُم ْغ َلطاي  .385/8والتهذيـب .246/4والتقريـب  .387وطبقات المدلسين .)67
والعـبر
ّ

( )3قال ابن حجر" :مقبول" .وقـد جـاء فـي (تهذيبـه) :روى عنـه( :د)  ،وأبـو زرعـة  ،وأبـو حـاتم  ،و ُم َطـ ّين ؛ وذكـره ابـن حبـان
التحري ،
الذهبي" :ثقة" .وهو االختيار األقرب ؛ وتالميذه هؤالء أئمة نقاد  ،معروفون بدقة
في(الثقات) .اهـ .و ُيضاف  ،قول
ّ
ّ

ولم ُيذكر بجرح ؛ والله أعلم.

(انظر :الثقات .256/6والكاشف .451/5والتهذيب .252/4والتقريب.)373

( )2قـال الحـافـظ" :ثـقـة  ،وكان يدلس تدليس التسوية ؛ أما التسوية فنقلها في (تهذيبه) من (المجروحين) ،نق ً
ال عن أبي زُ ْرعة
ِ
اني  ،وغيـرهـمـا:
الدمشقي" .روى عـنـه هو  ،والرازيانن  ،و َبق ّي .وقـال أبو داود" :حـجـة" .وقـال َم ْس َلمة  ،والغ َّس ّ
ّ
الطوسي ،
ذي" :ثـقـة عـنـد أهل الحديث" .اهـ .وقول الترمذي هذا  ،نسبه ُم ْغ َلطاي إلى أبي علي
"ثـقـة" .وقــال التـرمـ ّ
ّ

البوغي" .وقال أبو حاتم" :صدوق" .ف ُيحمل على المبالغة .وقال الذهبي" :الحافظ المحدث الثقة" ؛ وهو
وأبي عيسى
ّ
االختيار األظهر ؛ فعامة من ُذكر على إطالق توثيقه  ،فأبو زرعة الدمششي تفرد بوصفه بالتسوية ـ إن ثبت ـ ؛ ثم كيف يجتمع
التوثيق مع القدح بالعدالة بسبب التسوية ؟

اآلج ِّر ّي .553/3والثقات .235/6والمجروحين.54/5
(انظر :جامع الترمذي ح .2177والجرح .431/4وسؤاالت
ُ
والسير .471/55وإكمال ُم ْغ َلطاي .263/8والتهذيب .438/4والتقريب.)378
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روتي( .]373[ )5وعبد األعلى بن
ُم َح َّمد بن حاتم الدُّ ُّ
وري [465كج] .والع ّباس بن الوليد بن َم ْز َيد ال َب ْي ّ
حـمـاد بن نصر ال َب ْص ِر ّي :الن َّْر ِس ّي

()3

ار بن الـعـ ِ
الء ابن عبد الجبار الع ّط ُار
الج ّب ِ ُ َ
[.]334وعـبـدُ َ

َّري(]332[ )5
ال َب ْص ِر ّي (1/142[ )2لك] .وعـبـد الحـميـد بن بـيـان بـن زكـريـا الـ
السك ّ
واسطي ُّ
ّ

.

الـذهبي فـي (الكاشـف)  ،وزاد الحـافظ" :عابـد" .وجـاء في(تهذيبـه) :روى
( )5قال أبو حاتم  ،وابن ال ّط ّباع" :صدوق" ؛ واختاره
ّ
عنه(د) ( ،س) ؛ وقال" :ليس به بأس" ؛ وقال مرة" :ثقة" .وقال ابن أبي حاتم" :صدوق ثقة" .وقال َم ْس َل َمة" :وكان ثق ًة مأمونًـا
العجلـي  ،وابـن القطـان،
فقيها" .وقال ابن حبان" :كان من خيار عباد الله من المتقنين في الروايات" .اهـ .ولم ُيغمز .ووثقه:
ً
ّ

الذهبي في(السير)" :اإلمام الحجة المقرئ الحافظ" .ووصفوه بالزهـد والصـالح ؛ فالرجـل "ثقـة عابـد" ؛
اني ،وقال
ّ
والج ّي ّ

و ُيحمل لفظ "صدوق" على المبالغة ؛ يؤيده جمع ابن أبي حاتم له مع لفظ "ثقة".

(انظر :ثقات العجلي  .345والجرح  .354/8والثقات  .153/6والمشتمل  .517والكاشف .128/5والسير  .475/53وإكمال
ُم ْغ َلطاي  .335/7وغاية النهاية  .211/5والتهذيـب .525/1والتقريـب .)354

( )3قال النسائي" :ال بأس به" .وهو أحد َق ْو َل ّي ابن معين  ،واختيار الحافظ .وقال صالح جزرة  ،وابن ِخراش" :صدوق" .بينما جاء
والخليلي" :ثقة" .وذكره ابن
والدارقطني  ،و َم ْس َل َمة ،
في (التهذيب) :روى عنه( :خ م د) ،و َبقي .وقال ابن معين  ،وابن قانع ،
ّ
ّ

الذهبي" :ثقة" .وهو اختيار موفق ؛ أما قول ابن معين" :ال بأس به" ،ف ُيحمل على قوله
حبان في (ثقاته) .اهـ .ويضاف :قول
ّ

النسائي .أما قولهم" :صدوق" فال يقوى أمام توثيق من وثقه  ،ومن روى عنه  ،ومن احتج به ؛
اآلخر" :ثقة"؛ وكذا قول
ّ
فيحمل على المبالغة في الصدق ؛ ويؤيده قول السمعاني" :من الثقات الصادقين" .فتأتلف أقوالهم ؛ لذا قال الخليلي :ثقة

متفق عليه.

ني
الجن َيد البن مـعيـن  .423 ، 216والجـرح  .35/8والـثـقـات .475/6و سـؤاالت
(انـظـر :سؤاالت ابن ُ
السلمي للـدارقـطـ ّ
ّ
 .375واإلرشـاد  .312/5وتـاريـخ بـغـداد  .71/55واألنسـاب  .467/1والكاشـف  .855/5والـتـهـذيـب .52/8
والـتـقـريـب .)225

قولي النسائي ؛ وجاء في (التهذيب) :روى عنه( :م
( )2تفرد ابن عساكر بقوله :روى عنه (د) .قال ابن حجر" :ال بأس به" .وهو أحد ّ
والعجلي" :ثقة" .وقال ابن حبان" :كان
النسائي ،
ت س) ،وأبو حاتم ؛ وقال" :صالح الحديث" .وقال مرة" :شيخ" .وقال
ّ
ّ

متقنًا" .اهـ .و ُيضاف :قول الذهبي" :ثقة" .فهو صالح في دينه  ،ثقة في الحديث ؛ والله أعلم.

(انظـر :الجـرح  .23/8والثقـات  .456/6والمشتـمل  .584وتهذيـب الكمـال  .257/58والكاشـف  .853/5والتهذيـب
 .574/8والتقريـب .)223
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الدمشقيُ :د َح ْيم [ .]375وعبـد الرحمن بن بِ ْشر بن
وعبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون
ّ

الحلبي
األسدي
سابوري [ .]373وعبد الرحمن بن ُعبـيـد الله بن حكيم
العبدي النَّ ْي
الحكم
ّ
ّ
ّ
ّ

الكبيـر :أخـو ـ ابن أخي ـ اإلمام( .]378[ )3وعبـد الرحمن بن عـمـرو بـن عبد الله أبـو ُز ْرعة
بصري [ .]377وعبـد الرحمن بن
شي الـ
ّ
ـقي [ .]372وعبـدالرحمن ابن المبارك ال َع ْي ّ
الـدِّ مـش ّ
()2
َري( .]376[ )4وعبـد
ُم َح َّمـد بـن َسالّم
البغـدادي [ .]375وعبـد الرحمـن بن مقاتل الت ُّْست ّ
ّ

=

( )5قال ابن حجر" :صدوق" .وجاء في(تهذيبه) :روى عنه(م د ق) .وذكره ابن حبان فـي (الثقـات) .وقـال َم ْسـ َل َمة" :ثقـة" .اهــ.

أيضا .فـهـو االخـتـيـار األظـهـر ؛ و ُيستأنس لذلك :أن روايـة (م د) عــنه قــرينة
اني ،
والذهبي" :ثـقـة" ً
ّ
و ُيضاف :قول الغ َّس ّ

أيضا  ،وأنه لم ُيذكَر بـجـرح.
تـوثيق له ً

(انظر :الجرح .5/8والثقات .475/6والكاشف .854/5والتهذيب .555/8والتقريب.)222

( )3قال أبو حاتم" :صدوق" .واختاره ابن حجر .وجاء في (تهذيبه) :روى عنهَ :بقي ( ،د) ( ،س) وقال" :ال بأس به" .وقال أحمد
بن إسحاق الوزان" :ثقة" .وقال أبو حاتم" :سألته وكان يفهم الحديث" .اهـ.
الذهبي" :الحافظ المحدث اإلمام ُ ،مسنِد حلب" .فاألقرب توثيقه.
وقال
ّ

(انظر :الجرح  .316/1والعلل  ،ح .68والثقات  .263/6والسير  .133/55والتهذيب  .331/8والتقريب .)225

( )2قال النسائي ( َم َّرةً)" :ال بأس به" .وبه قال َم ْس َلمة ؛ وهو اختيار ابن حجر ؛ بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د) ( ،س) ـ وقال:
ثقة ـ  ،وأبو حاتم ؛ وقال :شيخ .ووثقه الدارقطني .وقال ابن حبان في (ثقاته) :ربما خالف .اهـ .و ُيضاف :قول ُم ْغ َلطاي:

"صحح ابن القطان حدي ًثا له عند (س)" .ولفظ" :شيخ" ال جرح وال تعديل ؛ فاألوجه توثيقه.

(انظـر :الجـرح  .362/1والثقـات  .262/6والمشـتمل  .585والكاشـف  .843/5وإكمـال ُمغْـ َلطاي  .335/6والتهـذيب
 .378/8والتقـريب .)245

( )4قال أبو حاتم" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د) .وقال ابن حبان" :مستقيم الحديث" .اهـ.
الذهبي" :ثقة" ؛ وهو االختيار األشبه.
ولم ُيذكر بجرح .وقال
ّ

(انظـر :الجـرح  .353/1والثقـات  .275/6والمشـتمل  .577والكاشـف  .841/5والتهـذيب  .378/8والتقـريب .)215
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الرحيم بن م َطرف الرؤاسي السر ِ
البصري
وج ّي [ .]331وعبـدالسالم بن ُم َط ِّهر ابن ُحسام
ّ
ّ َّ ُ
ُّ
ُ ِّ

()5

()3
ّائي
[ .]358وعبد العزيـز بن الخطـاب
يوسف ال َبك ّ
الكوفي [ ]354وعبدالعزيز بن يحيى بن ُ
ّ
.

()2

[ .]352وعبـد الغـني بن أبي عقيل ِرفاعـة بن عبد الملك ِ
الم
صـري [ .]337وعبـد الله بن
ّ
ِ
ِ
بن
إسـحاق الجوهـري
البصـري :بِدْ َعـة [ .]571و َعبـدُ ال َّله ب ُن األَ ْص َبغ [157أكج = عَبـدُ الملـك ُ
ّ
ِ ()4
تاني( .]566[ )5وعبـد الله
األَ ْص َب ِغ ال َب ْع َل َبك ّي 157ب كج].وعبد الله بن َ
الج ّـراح بن سعيد ال ُق ُه ْس ّ

( )5تفـرد أبو حاتم بقوله" :صدوق" ؛ واختاره ابن حجر .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه( :خ د) .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ.
والذهبي" :ثقة" ؛ وهو األظهر ؛ والله أعلم.
الدارقطني ،
و ُيضاف :قول أبي داود" :كان ضاب ًطا  ،رأيت ابن معين عنده" .وقول
ّ
ّ

قـاني  .46وسؤاالت الحاكم  .342والكاشـف  .812/5والسير .428/57
(انظر :سؤاالت ُ
اآلج ِّـر ّي  .525/3وسؤاالت ال َب ْر ّ
والتهـذيب  .231/8والتقـريب .)211

علي [الفالّس].
( )3تفـرد أبو حاتم بقوله" :صدوق" .واختاره ابن حجر .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه :الراز ّيان .ووثقه عمرو بن ّ
اآلج ِّر ّي" :قلت ألبي داود ُيحدِّ ث عن عبد العزيز بن خطاب ؟ فقال:
اهـ .وفاتَه :قول يعقوب بن شيبة" :ثقة صدوق" .وقـول ُ
الذهبي" :ثقة" ؛ وهو االختيار األظهر ؛ والله أعلم.
ما ناله ؟ !" .ويضاف قول
ّ

اآلج ِّـر ّي  .514/5والجـرح  .265/1وتهـذيب الكمال  .538/56والكاشـف  .811/5والسـير .431/57
(انظـر :سؤاالت ُ
والتهـذيب  .221/8والتقـريب .)218

( )2قال أبو حاتم" :صدوق" .وزاد ابن حجر" :ربما ِ
وهم" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه :بقي ابن َمخْ َلـد  ،و(د) وقـال" :ثقـة".
لـي فـي
وذكره ابن حبان في (الثقات) .وقال ابـن الحـذاء" :ال بـأس بروايتـه" .اهــ .وبـاألخير قـال ابـن
ّ
عـدي .وذكـره ال ُع َق ْي ّ
(الضعفاء) .وقال ُم ْغ َلطاي" :ذكره ابن الجارود في كتاب الضعفاء" .وتعقبه البخاري في حديث( :إكرام ذي الشيبة) ؛ بأنـه "ال

حمل الذهبي تبعته ضعف راو آخـر في إسـنـاده .وأطـلـق عـلـيـه فـي (الكاشـف) لفـظ" :ثـقــة" .وهــو
ُيتابع عليه" .لكن َّ
األشبه .ثم هـل َيحـط مـنـه تـفـرده في حـديـث وحـيد الحمل فيه على غيره ؟ !

لـي  .37/2والثقـات  .257/6والكامــل .5527/1
(انـظـر :سـؤاالت ُ
اآلج ِّـر ّي  .385/3والجــرح  .477/1وضعــفاء ال ُع َق ْي ّ

وتـهـذيــب الكـمــال  .351/56والمـيــزان  .826/3والـكـاشــف  .815/5وإكمــال ُم ْغ َلـطــاي  .375/6والتهــذيب

 .283/8والتقريب .)215

اآلجري  ،عن أبي
( )4ليس من رجال (التقريب) .روى في (الزهد  ،ح ،)414عن عبد الله  ،عن الوليد  ،عن غير األوزاعي ....وروى ُ

الذهبي" :عن الوليد بن مسلم بخبر منكر" .وزاد ابن
داود  ،عن عبد الملك  ،عن الوليد بن مسلم  ،عن األوزاعي ....:قال
ّ
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الكوفي
دي
ابن جعفر بن يحيى ال َب ْر َمكِ ّي
البصري ،نزيل بغداد [ .]567وعبد الله بن سالم ُّ
الز َب ْي ّ
ّ
ّ

:

ِ
()3
الكوفي [ .]565وعبد الله بن
ْدي
المفلوج [ .]555وعبدالله ابن سعيد بن ُحصين األشـج الكن ّ
ّ
الص ّباح الهاشمي
الكوفي( .]561[ )2وعبد
الحضرمي
البصري [ .]551وعبد الله بن عامر بن ُزرارة
ّ
َّ
ّ
ّ

مي ،اإلمام [ .]568وعبد الله بن عمر ابن ُم َح َّمد
الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل بن َب ْهرام الدّ ِار ّ

=

مشقي في (تـاريـخـه)  ،وقـال :كـان ثـقـة .اهـ .أمـا الخبـر المـنكر  ،فالحـمل فـيـه على الوليد
حجر :روى عنه أبو زُ ْرعَة الـدِّ
ُّ
األوزاعي.
ويسوي  ،خاصة حديث
؛ فـإنـه ُيد ِّلس
ّ
ّ

اآلج ّر ّي .335والميزان .815/3واللسان .17/4وطبقات المدلسين.)524
(انظر :الجرح .242/1وسؤاالت ُ

( )5قال أبو زرعة" :صدوق" .وقال أبو حاتم" :كثير الخطأ ومحله الصدق"؛ وقال الحافظ" :صدوق يخطئ" .وجاء في

النسائي" :ثقة" .وقال ابن حبان" :مستقيم الحديث" .وقال الحاكم:
(التهذيب) :روى عنه( :د كن ق)  ،والرازيان .قال
ّ

والذهبي" :ثقة" .أما تخطئته  ،فمعارضة بقول ابن حبان ؛ فإنه حكم سبر
الخليلي،
"محدث كبير" .اهـ .و ُيضاف :قول
ّ
ّ
فمتجه إلى العدالة ؛ فاالختيار األوجه التوثيق.
واستقراء .ومقا َبلة بإطالق تعديل من عدَّ له ووثقه ؛ وأما الصدق ُ

(انظر :الجـرح  .36/1والثقــات  .218/6واإلرشــاد  .746/3والمشــتمل  .513والكاشــف  .143/5والتهــذيب .585/1
والتقـريب .)356

( )3قال ابن حجر" :ثقة ربما خالف" .بل مطلق التوثيق هو ظاهر أقوال النقاد  ،س َّيما أنه لم ُيذكَر بجرح؛ أما المخالفة ،فقد تفرد بها

ابن حبان؛ فـقـال" :ربمـا أخـطـأ" .فـهو فـضالً عن أنـه من أفـراده  ،فـهـو صيـغـة تُنبئ عن قـلـة الخـطـأ والمـخـالـفـة ؛
يسيرا غير قادحٍ ؛ والله أعلم.
فـيكـون ً

(انظر :مسـند أبي يعلـى  ،542/4ح .3373والثقـات  .316 ،317/6والميـزان  .438/3والكاشـف  .118/5والتهـذيب
 .336/1والتقـريب .)274

( )2قال أبو حاتم" :صدوق" ؛ وهو اختيار ابن حجر .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه( :م د ق)  ،و َب ِقي بن َمخْ َلد .وقال ابن حبـان فـي
(الثقات)" :مستقيم الحديث" .اهـ .ولم ُيذكر بجرح .و ُيضاف :قول أبي يعلى  ،والذهبي" :ثقة" .وهو االختيار األوجه.

(انظـر :مسـند أبــي يع َلـى  ،255/52ح .7237والجـرح  .532/1والثقــات  .211/6والكاشـف  .184/5والتهــذيب .375/1
والتقريب .)275
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ِ
()3
()5
ري:
عفي ُ :م ْشكُدانَة [ .]563وعبـد الله بن عمرو بن أبي الحجاج َم ْي َسرة المنْ َق ّ
بن أبان ُ
الج ّ
الكوفي [.]574
المق َعد؛ " ُرمي بال َقدَ ر" [ .]562وعبـد الله بن ُم َح َّمد ابن إبراهيم بن أبي شيبة
ّ
ُ
ِ
لي [ .]578وعبـد الله بن ُم َح َّمـد بن أسماء بن
الم ْوص ّ
مي َ
وعبد الله بن ُم َح َّمد بن إسحاق األ ْذ َر ّ

البصري [ .]573وعبد
البصري [ .]575وعبد الله ابن ُم َح َّمد بن أبي األسود ُحميد
عي
عبيد ُّ
ّ
ّ
الض َب ّ

دي .وعبد الله بن ُم َح َّمد بن عبد الرحمن ابن
الله ابن ُم َح َّمد ابن سالم = عبد الله بن سالم ُّ
الز َب ْي ّ

ِ
()2
اني []572
ري
الم ْس َور ُّ
علي بن ُن َفيل النُّ َف ْيلي َ
ّ
الز ْه ّ
الح ّر ّ
البصري [ .]577وعبد الله بن ُم َح َّمد ابن ّ

.

الج ّراح ال َغ ِّز ّي [/564أ] .وعبد الله بن ُم َح َّمد بن يحيى
وعبد الله ابن ُم َح َّمد بن عمرو بن َ

البصري [ .]577وعبد الله
َبي
ّ
وسي :الضعيف [ .]576وعبـد الله بن َم ْس َل َمة بن َق ْعنَب ال َق ْعن ّ
ال َّط َر ُس ّ

البصري [.]567
حي
سابوري
بن ُمطيع بن راشد النَّ ْي
ّ
البغدادي [ .]557وعبد الله بن معاوية ُ
ّ
ّ
الج َم ّ

ِ
الملك ب ُن
وعبد الله بن يوسف
الدمشقي ال ِّتن ِِّس ّي ،نزيل مصر؛ ليس من شيوخه(/564[ )4ب] .وعَبدُ
ّ

( )5قال أبو حاتم" :صدوق" .وزاد ابن حجر" :فيه تشيع" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه( :م د)  ،والرازيان .وذكره ابن حبان في
(الثقات) .اهـ .وروى عنه َب ِقي .وذكره ابن خلفون في (الثقات)" .وعن ال ُع َقيلي  ،عن أحمد" :ثقة" .وقال الذهبي في
(الميزان)" :صدوق" .بينما اختياره األخير" :ثقة" ؛ وهو األليق بحاله ؛ أما تشيعه فلم يضره ؛ فقد روى عنه أئمة.

(انظر :ضعفاء ال ُع َقيلي .365/3والجرح .555/1والثقات .216/6والميزان .488/3والكاشف  .176/5والسير.511/55
وإكمال ُمغ َلطاي .65/6والتهذيب .223/1والتقريب.)254

فارسي  ،معناه :حبة المسك  ،أو وعاؤه ؛ لق َّبه به الفضل بن ُد َك ْين  ،لتل ُّبسه وتطيبه.
( )3لقب
ّ
(انظر :األنسـاب للسمعاني  .86/3وتـاج العروس 311/5؛ مادةَ " :شكْدَ َن").

( )2قال أبو حاتم" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر .بينما جاء في (التهذيب) :روى عنه( :م  ، )4وأبو حاتم .ووثقه النسائي  ،وزاد
الدارقطني" :قليل الخطأ" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ .ثم لم ُيذكر بجرح .فاألظهر توثيقه ؛ والله أعلم.
ّ

(انظـر :الجـرح  .582/1والثقـات  .283/6والمشـتمل  .587وإكمـال ُمغْـ َلطاي  .577/6والتهـذيب  .55/8والتقـريب
.)235

اني [/564ب]  ،مع تعليق المحقق.
للغس ّ
( )4انظر :الحاشية على تسمية شيوخ أبي داود ّ
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

األَصب ِغ = َعبدُ ال َّل ِه بن األَصـبغ .وعبد الملك بن شعيب بن الليث ال َفه ِمي ِ
صري [ .]357وعبد
الم
ّ
ْ َ
ُ
ْ َ
ْ ّ

()5
البغدادي [.]355
الوراق
الواحد بن ِغ َياث
ّ
ّ
البصري [ .]338وعبد الوهاب بن ـ عبد ـ الحكم ّ

مشقي( .]335[ )3وعبد الوهاب ابن ن َْجدَ ة
ـري الدِّ
الج ْو َب ّ
وعبد الوهاب بن عبد الرحيم األشجعي َ
ّ
ِ ِ
()2
الص ّفار
الم
َ
روزي الم ِّصيص ّي [ .]335و َع ْبدَ ُة ابن عبد الله َّ
ّ
الح ْو ّ
طي [ .]337و َع ْبدة بن سليمان َ
ُ
ري
زاعي [ .]336و َع ّبود = أحمد بن عبد الواحد .وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم ُّ
الز ْه ّ
الخ ّ
ِ ِ
ِ
الس َر ْخ ِس ُّي [135كج] .وعبيد الله بن عمر
ّ
البغدادي[ .]555و ُع َب ْيدُ ال َّله ب ُن َسع ْيد بن َي ْح َيى ال َي ْشك ُِر ُّي َّ
ري [ .]557وعـبـيـد الله بن ُم َح َّمد بن حـفـص العيشي :ابن عائشة []377
ابن َم ْيسرة الـ َقـواريـ ّ

.

الخ ّياط ُ
ري [ .]556وعـثمـان بن صالح بن سعيد َ
اني
وعبيد الله بن معاذ ابن مـعـاذ ال َعنْ َب ّ
الخ ْل َق ّ

( )5قال أبو زرعة" :صدوق" .واختاره ابن حجر ؛ وزاد الذهبي" :صاحب حديث" .وجاء في (التهذيب) :روى عنه (د)  ،و َب ِقي.
وقال صالح جزرة" :ال بأس به" .وقال الخطيب" :ثقة" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ.

البغوي)" :كان ثقة" .ولم ُيذكر بجرح ؛ فاألليق بحاله التوثيق
ونقل ُم ْغ َلطاي قول حافظ العراق أبي ُم َح َّمد بن األخضر ،في (مشيخة
ّ
؛ والله أعلم.

(انظر :الجـرح  .32/8والثقـات  .438/6وتاريـخ بغـداد  .1/55والكاشـف  .872/5وإكمـال ُمغْـ َلطاي  .281/6والتهـذيب
 .426/8والتقـريب .)287

( )3قال ابن حجر" :صدوق" .روى عنه( :د) .وذكره ابن حبان في (ثقاته) .ووثقة الذهبي.
(انظر :الثقات .455/6والكاشف .874/5والتهذيب .445/8والتقريب.)286

ني .وقال
( )2قـال أبـو حـاتم" :صدوق" .واخـتـاره الحـافـظ ؛ وجـاء في (تـهـذيـبـه) :روى عنه (د)  ،وأبو حاتم .ووثقه الدّ َار ُق ْط ّ
الذهبيُ " :و ِّثق".
حكم سبر واستقراء .وقال
البخاري" :أحاديثه معروفة" .وقال ابن حبان" :مستقيم الحديث" .اهـ .واألخير ،
ّ
ُ

فتوثيقه أظهر.

مـي  .388والكاشـف  .877/5وإكمـال ُمغْـ َلطاي .265/6
الس َل ّ
(انظر :الجـرح  .65/8والثقـات  .427/6وسؤاالت ُّ
والتهـذيب  .415/8والتقـريب .)285
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البصري
[ .]345وعثمان بن ُم َح َّمد بن إبراهيم بن أبي َش ْي َبة( .]348[ )5وعقبة بن ُمك َْرم ال َع ِّم ّي
ّ
ري
البغدادي [.]385
وعلي بن بحر بن َب ِّر َي ال َق ّطان
[.]375
الج ْو َه ّ
وعلي بن الجعد بن عبيد َ
ّ
ّ
ّ
النيسابوري
الهاللي الدّ اربِ ِج ْر ِد ّي :ابن أبي عيسى
وعلي بن الحسن بن موسى
البغدادي [.]315
ّ
ّ
ّ
ّ

ِ
وعلـي
ري :ابن ْإشكاب(.]311[ )3
الح ّر العام ّ
لي بـن الحسيـن بـن إبـراهـيـم ابـن ُ
ّ
[ .]387وعـ ّ
ِ
لي
البصري(.]314[ )2
مي
ّ
الر ْم ّ
َّسائي َّ
بن الحسين بن م َطـر الدِّ ْر َه ّ
وعلي بن سهل بن قادم الن ّ
ّ

()5

( )5قال ابن حجر" :ثقة حافظ شهير وله أوهام" .أكثر عنه (خ م د) ؛ أما أوهامه فال تضر لقلتها؛ غايتها أحاديث تفرد بها؛ عذره فيها

الذهبي  ،فقال ، ...:وقد يغلط ؛ وقد اعتمده
(الهدى) ؛ فقال" :تتبعها الخطيب  ،وبين عذره فيها" .ودفع عنه
الحافظ في ُ
ّ
خيرا وأثنى عليه .اهـ .وقال في (السير) :ال ريب أنه كان
وسئل عنه أحمد  ،فقال :ما
ُ
علمت إال ً
الشيخان في (صحيحيهما) ُ ،

حاف ًظا متقنًا  ،تفرد في سعة علمه بخبرين ُمنْك ََرين  ،أغضبا أحمد لتحديثه بهما.

(انـظـر :علل أحمد برواية عبد الله  .384 ،47/2 ، 115/5والجرح  .578/8وثقات العجلي  .235والسنن الكبرى

للنسائي ،875/5ح .5517وتاريخ بغداد .362/55والميزان  .21/2والسير  .515/55والتهـذيب  .545/7والتقـريب

وهـدَ ى الساري .)441
ُ .268

النسائي" :ال بأس به" .وقـال
( )3قال أبو حاتم" :صدوق" .واختاره الحافظ؛ وجاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د ق) ،وأبو حاتم .قال
ّ

اني" :ثقـة" .وقـال
ابن أبي حاتم" :صدوق ثقة" .ووثقه َم ْس َل َمة .وذكره ابن حبان في (ثقاته) .اهـ .وقال
النسائي [مرةً]  ،والغ َّس ّ
ّ

الذهبي" :متقن" ؛ فتوثقيه أظهر.
ّ

(انظــر :الجـــرح  .575/8والثقـــات  .473/6والمشـــتمل  .557وإكمــال ُم ْغ َلطــاي  .358/5والســـير  .213/53والتهـــذيب
 .273/7والتقـريب .)477

( )2قال أبو حاتم" :صدوق" .واختاره الحافظ ؛ بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه :أبو حاتم ( ،د) ( ،س)  ،وقال" :ثقة" .وقال مرة:

الج ّياني" :ثقة".
جرح .و ُيضاف :قول َ
"ال بأس به" .وقال ابن حبان" :مستقيم الحديث" .وقال َم ْس َل َمة" :ثقة" .اهـ .ولم ُب َّ
النسائي  ،و ُيحمل لفظ "صدوق" على المبالغة ؛ فتأتلف أقوالهم على توثيقه ؛ والله أعلم.
الذهبي توثيق
واعتماد
ّ
ّ

(انظـر :الجـرح  .575/8والثقـات  .472/6والمشـتمل  .557وإكمـال ُمغْـ َلطاي  .278/5والكاشـف  .26/3والتهـذيب
 .277/7والتقـريب .)477
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

[ .]313وعلي ابن عبد الله بن جعفر ِ
المديني [ .]317وعلي بن ُم َح َّمد بن علي بن
يني :ابن
ّ
المد ّ
َ
ّ
أبي المضاء ِ
المص ِ
يص ّي [ .]315وعلي بن مسلم بن حاتم [ 316مكرر  455صوابه :مسلم بن
ِّ
َ
ِ
المضاء = علي بن
البغدادي [.]317
سي
حاتم].
ّ
وعلي بن أبي َ
ّ
وعلي بن ُم ْسلم بن سعيد ال ّط ْو ّ
ّ
مي الصغير [ .]312و َع ّمار بن خالد بن
محمد بن علي.
وعلي بن نصر بن علي ابن نصر َ
الج ْه َض ّ
ّ

َّار بن راشد ال َكال َِعي البراد ِ
الواسطي [ِ .]378
ِ
ان ب ُن َبك ِ
وع ْم َر ُ
يزيد الت َّّمار
الح ْم ِص ُّي (7/141[ )3لك].
ُّ َ ّ ُ
ّ
ِ
ِ
ري األَ َد ِم ّي [ .]377وعمر بن الحسن بن إبراهيم [ 321مكرر
ري ال َب ْص ّ
وعمران بن َم ْي َس َرة المنْ َق ّ

الصغير] .وعمـر بن َ
الخ ّطاب
الح ّر :ابن ْإشكاب َّ
 275صوابهُ :م َح َّمد بن الحسين بن إبراهيم بن ُ

()2
ِ
البصري(.]328[ )4
الص ّفار
ري،
ّ
اري ّ
الس ّي ّ
ّ
تاني ال ُق َش ْي ّ
األهوازي [ .]323وعمر ابن يزيد َّ
السج ْس ّ
ِّ

=

ِ
النسائي" :ثقة".
والراز ّيان .وقال
( )5قال أبو حاتم" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر؛ وجاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د سي)،
ّ
الذهبي" :اإلمام الحجة" .فاألظهر
وذكره ابن حبان في (الثقات) .وقال الحاكم" :محدث أهل الرملة وحافظهم" .اهـ .وقال
ّ

أنه "ثقة" ؛ والله أعلم.

(انظر :الجرح  .565/8والثقات  .471/6والمشتمل  .552والسير  .345/53والتهذيب  .235/7والتقريب .)473

( )3نص ابن عساكر في (المشتمل  )556على رواية (د) عنه.

( )2قال ابن حجر" :صدوق" .وجـاء في (تهذيبه) :روى عنه (د) .وقال ابن حبان" :مستقيم الحديث" .اهـ .وورد في حاشية
ذهبي:
(شيوخ أبي داود)" :روى عنه البزار  ،ووثـقـه هو وغيره" .وقال
الهيثمي" :ثقة  ،لم يتكلم فيه أحد" .وقـال الـ ّ
ّ

"الحـافظ" .فـاألظـهـر أنـه ثـقـة؛ والله أعلم.

(انظر :الثقات .447/6ومجمع الزوائد .45/4والتهذيب .445/7والتقريب.)453

( )4قال ابن حجر" :صدوق" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د)  ،وبقي  ،وصاعقة ؛ وقال" :كما تُحب صدوق" .وقال ابن حبان:
الدارقطني" :ال بأس به" .اهـ .ولم ُيذكر بجرح .و ُيضاف :قول ُد َح ْيم" :ثقة فقيه" نقله عنه
"مستقيم الحديث" .وقال
ّ

الذهبي قول صاعقة توثي ًقا له .فتؤول أقوالهم إلى أنه ثقة ؛ والله أعلم.
وي .واعتبار
ال َف َس ّ
ّ

لمـي  .335والميـزان  .325/2وإكمال ُمغْـ َلطاي .555/6
الس ّ
(انظـر :المعـرفة والتاريخ  .258/3والثقـات  .448/6وسؤاالت ُّ
والتهـذيب  .171/7والتقـريب .)456
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ِ
الض ّحاك بن َم ْخ َلد
ري
البصري [ .]326و َعمرو ب ُن َّ
ّ
حي العام ّ
و َعمـرو بن َّ
الس ْر ّ
سـواد بن األسود ّ

ِ
صي
ال َب ْص ِر ّي ،قاضي الشام :ابن أبي عاصم النَّبيـل [455كج] .وعمـرو بن عثمان بن سعيد الح ْم ّ

()5

ِ
طي [.]342
علي بن َب ْحر ال َفالّس [ .]347وعمـرو بـن عون بـن أوس الواس ّ
[ .]325وعمرو بـن ّ

وعمـرو بـن محمد ابـن ب َكير ِ
الناقد؛ "وهم في حديث"( .]327[ )3وعمـرو بـن مرزوق الباهلي؛
ُ ْ
ُ َ َّ

صري
"فاضل له أوهام" [ .]343وعـيـاش ابـن األزرق (أو ابـن الولـيـد بـن األزرق) الـبـ
ّ

البصري [ .]372وعيسى ابـن إبراهيم ـ ابـن عيسى ـ بـن
الر ّقام
ّ
[ .]374وعـيـاش بـن الـولـيـد َّ
المـصري [ .]386وعيـسى بـن حـمـاد ابـن مسلم ِ
مـ ْثـرود ِ
صريُ :ز ْغـ َبـة [ .]381وعـيسى
الم
ّ
ّ
َ ُ
بـن شـاذان اللـؤلـؤي الـبـصري ِ
صري [ .]388وعـيـسى بـن ُم َح َّمد بـن إسحاق ـ عيسى ـ
المـ
ّ
ّ
علي بـن الـحـسـن الدّ اربِ ِج ْر ِد ّي .والفراء =
لي :ابـن الن َّّحاس [ .]383وابـن أبي عيسى = ّ
الر ْم ّ
َّ
إبراهيم بـن موسى بـن يزيد .وفضل بـن سهل بـن إبـراهـيم األعرج
البغدادي(.]365[ )2
ّ
( )5تفرد أبو حاتم بقوله" :صدوق" .واختاره ابن حجر؛ بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د س ق)  ،والرازيان  ،وبقي بن َمخْ َلد.
ووثقه :النسائي  ،وأبو داود  ،و َم ْس َل َمة .وقدَّ مه أبو زرعة على ابن ُمص َّفى .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ.

اني" :ثقة" .وقول الذهبي" :الحافظ الثقة ،محدث حمص ،اجتمع له علو األسانيد إلى المعرفة واإلتقان".
ويضاف :قول الغ َّس ّ
سوغ للنزول به عن رتبة الثقة.
ف ُيحمل "صدوق" على المبالغة في الصدق ؛ ومن َث َّم فال ُم ِّ

للذهبي .175/3والسـير  .271/53وإكمال ُمغْـ َلطاي .338/57
(انظر :الثقـات  .466/6والمشـتمل  .371وتذكـرة الحفـاظ
ّ
والتهـذيب  .78/6والتقـريب .)434

سر ُهم وجهرهم ؛ (انظر :إكمال ُم ْغ َلطاي.313/57
( )3الحديث متعلق "باختالف ثقف َي ْي ِن وقرشي  ،أو العكس" في سماع الله َّ
والتهذيب.)57/6

وهم في حديث واحد فال يضره ؛ رواه البخاري (،367/2
وهو حديث متفق عليه من غير وجه ؛ يكشف وهم عمرو الناقد فيه ؛ لكنه ٌ
في التفسير ،ح .4657ومسلم  ،3545/4في [أول] صفات المنافقين  ،ح.)3771

( )2قال أبو حاتم" :صدوق" .واختاره الحافظ .روى عنه أبو حاتم ،و(خ م د ت) ( ،س) ؛ وقال" :ثقة" .وقال أحمد بن الحسين

اني" :ثقة".
الصوفي" :أحد الدَّ واهي"؛ قال الخطيب" :يعني في الذكاء والمعرفة وجودة األحاديث" .وقال ابن حزم  ،والغ َّس ّ
ّ
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

امي؛ لـيـس شـيـ ًخـا [363أ] .وفـضيـل بـن الحسيـن
والـفـضـل بـن يـعـقـوب الـ ُّرخـ ّ
الجـحـدَ ري [ .]362وفـضـيـل ابـن عـبـد الـوهـاب الـ َقـنّـاد [ .]364والـقـ ِ
اس ُم بـ ُن ُم َح َّمد بـ ُن
ّ
َ ْ
ِ
الني [ ]361و ُقــ َّر ُة بـ ُن َحبِـ ْيـ ِ
ب
بي [177كج] .و ُقـ َتـ ْيـبـة بـن سـعـيـد الـ َبـ ْغـ ّ
الم َه َّل ُّ
عـ ّبـاد ُ
.

ِ
ري = محـمـد بـن عـمـرو.
ال َقـنَـ ِو ُّي [175كج] .والـ َقـ ْعـنَـبـ ّي = عـبـد الله ابـن َمـ ْسـ َلـ َمـة .الق َّل ْو ُّ
و َقـ ْي ُس ب ُن َحـ ْفـ ِ
ص

ِ
()5
جي [ .]357و ُل َو ْين = ُم َح َّمد بن ُسليمان بن
الم ْذح ّ
التميمي [173كج] .وكَثير بن ُع َب ْيد بن ن َُم ْير َ
ُّ
حبيب .ومالك ابن عبد الواحد ِ
الخ ِ
الم ْس َم ِع ّي [ .]455ومجاهد بن موسى ُ
زمي [ .]451و ُم َح َّمد
وار ّ

يصي( 272[ )3مكرر  267محمد بن ِ
ِ ِ
قادم] .و ُم َح َّمد بن أبان بن وزير:
ُ َ َّ
بن آدم بن سليمان الم ِّص ّ

=

وزاد الذهبي" :الحافظ البارع" .وقال أبو داود" :أنا ال ُأحدث عنه ؛ ألنه ال يفوته حديث جيد" .أي" :فرد" (التذكرة )112/3؛

غمز الحافظ  ،ثم هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه في (سننه)" .فيحمل لفظ "صدوق" على
فتعقبه الذهبي" :ما بهذا الخيال ُي َ
المبالغة في الصدق ؛ فتأتلف األقوال على توثيقه.

(وانظـر :الجـرح  .82/7والثقـات  .7/5وتاريخ بغـداد  .284/53والمح َّلـى .367/53والسـير  .375/53والميـزان .213/2
والتهـذيب  .377/6والتقـريب .)448

العجلي" :ال بأس به" .وقال أبو حاتم" :شيخ" .وقال ابن
( )5روى عنه في (فضائل األنصار) .وثقه :ابن معين  ،والدّ َار ُق ْطن ِ ّي .وقال
ّ
حبان في (ثقاته)ُ " :يغرب" .لذا قال الحافظ" :ثقة له أفراد".

ـني  .381وتهـذيب الكـمال  .34/34والتهـذيب
(انظـر :الجـرح  .51/7والثقـات  .51/5وسـؤاالت الحاكـم
للدار ُق ْط ّ
َ
 .257/6والتقـريب .)418

( )3قال أبو حاتم" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر؛ بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (د)( ،س) وقال" :صدوق ال بأس به" .وقال
الذهبي" :ثقة" .وهو االختيار األليق بحاله.
(مرة)  ،هو و َم ْس َل َمة" :ثقة" .اهـ .و ُيضافِ :ذكْر ابن حبان له في (الثقات) .وقول
ّ
(انظر :الثقات .54/5والمشتمل .331والكاشف .518/3والتهذيب .24/5والتقريب.)487
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حمدُ ويه [ .]275ومحمد بن ـ إبراهيم ابن ـ صدْ ران ِ
مي ( .]353[ )5و ُم َح َّمد بن إبراهيم ال َب ّزاز
ُ
َ ْ َ
السل ّ
ّ
ُ َ َّ

؛

ِ
األنماطيُ :م َر َّبع؛ وإما ابن مسلم أبو ُأ َم َّي َة ـ بغداد ّيون
ري؛ وإما
أحد ثالثة :إما ابن يحيى بن َجنّاد المن َق ّ
ّ
الس َلمي
ـ؛ واألخير ،دونهم رتبة [352ح] .و ُم َح َّمـد بـن أحمد ابن أبي خلف ُم َح َّمد ُّ
[356مكرر 21أحمد بن ُم َح َّمد] .و ُم َح َّمد بن أحمد بن سليمان [ 277لعله ُ 237م َح َّمد بن

ُسليمانُ :ل َو ْين] .و ُم َح َّمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي [ .]273و ُم َح َّمد بن إسحاق بن
الم َسيبي( .]357[ )3و ُم َح َّمد
جعفر َّ
الص َغاني [ .]358و ُم َح َّمد بن إسحاق بن ُم َح َّمد بن عبد الرحمن ُ
بن إسماعيل بن أبي َسمينة يحيى البصري [ 354مكرر ُ 351م َح َّمد بن إسماعيل] .و ُم َح َّمد ابن
البغدادي [ .]271و ُم َح َّمد بن
الر ّيان
َب ّشار بن ُعثمان
ّ
ّ
العبديُ :بنْدار [ .]274و ُم َح َّمد بن بكّار بن َّ

كاني [ .]277و ُم َح َّمد بن حاتم بن
الز َب ْير
بكار بن ُّ
العيشي [ .]278و ُم َح َّمد بن جعفر بن زياد َ
الو َر ّ
ّ
ِ
ـمد بن َح ْرب
الج ْر
َب ِزيع
البصري [ .]255و ُم َح َّمد بن حاتم ابن يونُس َ
ّ
جرائي :ح ِّبي [ .]276و ُم َح َّ
ّ

( )5قال أبو حاتم" :صدوق" .وتابعه ابن حجر ؛ وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د ت) ( ،س) وقال" :ال بأس به" .وقال أبو داود:

الذهبيُ " :و ِّثق" .فاألقرب توثيقه ؛ لتشدد من نزل به  ،وقرب لفظ "ال بأس
"ثقة" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ .وقال
ّ

به" من التوثيق.

اآلج ِّر ّي  .57/3والكاشف  .512/3والتهذيب  .55/5والتقريب .)481
(انظر :سؤاالت ُ

الصوفي ؛ وقال:
( )3تفرد ابن حجر بقوله" :صدوق" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (م د)  ،وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار
ّ

"ثقة" .وكذا قال :صالح جزرة  ،وابن قانع  ،وإبراهيم ابن إسحاق الصواف .اهـ .وزاد الذهبي" :فـقـيـه صـالـح" .فال مرية
في توثيقه ؛ والله أعلم.

(انظر :الجرح  .554/7والثقات  .65/5وتـاريـخ بغداد  .328/5وتهذيب الكمال  .477/34والكاشف  .518/3والتهذيب
 .27/5والتقريب .)487
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
()3
()5
ـمد بن الحسن بن ت َْسنِيم
ـمد بن ُح َزابة الخياطَ :ح ْمدان [ .]251و ُم َح َّ
طي [ .]257و ُم َح َّ
الواس ّ
()2
البصري
البغدادي:
وي
الح ّر
ّ
ّ
العامري الن ََّس ّ
ّ
الكوفي [ .]253و ُم َح َّمد بن الحسين ابن إبراهيم بن ُ
ّ
()4
بن خالِد بن
ـمد ا ُ
ابن ْإشكاب َّ
الصغير [ 275مكـرر  321عمر بن الحسن بن إبراهيم] .و ُم َح َّ

ِ
ِ ِ
ِ
()1
البصري [( 258له
الباهلي
ـمد بن َخالّد بن كثير
ّ
ّ
َخل ٍّي ال َكالَع ُّي ،الح ْمص ُّي [6/148لك] .و ُم َح َّ
الطبراني" :ثقة".
( )5قال أبو حاتم" :صدوق" .واختاره ابن حجر ؛ وجاء في (تهذيبه) :روى عنه( :خ م د) و َبقي بن َمخْ َلد .وقال
ّ

عاني" :ثقة صدوق" .فتوثيقه أظهر؛ لحال من وثقه ،ومن احتج به ،وحمل لفظ
الس ْم ّ
وذكره ابن حبان في (ثقاته) .اهـ .وقال َّ

"صدوق" على المبالغة.

(انظر :الجرح  .327/7والثقات  .531/5واألنساب للسمعاني  .465/1والتهذيب  .576/5والتقريب .)472

( )3قال ابن حجر" :صدوق" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (د) .وقال الخطيب" :ثقة" .اهـ .وقد اعتمد الذهبي توثيق الخطيب
؛ فبِ َم نزل عن "الثقة" ؟

(انظر :تاريخ بغداد  .351/3والكاشف  .584/3والتهذيب  .557/5والتقريب .)472

وفي ثبـت".
( )2قـال ابـن حـجـر" :صـدوق ُيـغـرب" .بينمـا جـاء في (تهذيبه) :روى عـنـه (د)  ،وابن خـزيـمــة ؛ وقــال" :كــ ٌّ

الذهبي قول ابن خزيمة فيه .فالرجل "ثـقــة" ؛ ومجـرد الـتــفرد ال
وقال ابن حبان" :مستقيم الحديث ُيغرب" .اهـ .واعتمد
ّ
يعتبـر قـادحا في ثـبـ ٍ
ت مستقيم الحديث.
ً
ُ

(انظر :الثقات .553/5والكاشف .584/3والتهذيب  .554/5والتقريب.)472

( )4تفرد أبو حاتم بقوله" :صدوق" .واختاره ابن حجر؛ بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (خ د س) ،وابن أبي عاصم ـ وقال:

"ثبت" ـ  ،وابن أبي حاتم ؛ وقال هو والخطيب" :ثقة" .وزاد َم ْس َل َمة" :ثبت جليل" .وقال ابن حبان" :صاحب حديث" .اهـ.
ولم ُيذكَر بجرح ؛ و ُيضاف :قول الذهبي" :ثقة" ؛ فالرجل ثقة بال ريب ؛ والله أعلم.

(انظر :الجرح  .327/7والثقات  .534/5وتاريخ بغداد  .332/3والسير  .213/53والتهذيب  .535/5والتقريب .)474

( )1تفرد ابن عساكر بالرمز لرواية (د) عنه .وروى عنه ابن أبي حاتم  ،وقال" :صدوق" .واختاره ابن حجر .وجاء في (تهذيبه):

ني" :ثقة" .ولم ُيذكر
مي  ،عن الدّ َار ُق ْط ّ
الس َل ّ
ني" :ليس به بأس" .اهـ .وعن ُّ
روى عنه( :س) ؛ وقال" :ثقة" .وقال الدّ َار ُق ْط ّ
بـجرح ؛ فاألظهر توثيقه.

مي  .362والمشتمل  .327والكاشف  .587/3وتهذيب االكمال  .527/31والتهذيب
الس َل ّ
(انظر :الجرح  .344/7وسؤاالت ُّ
 .547/5والتقريب .)478
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ِ
صي [.]237
ـمد بن داود بن َصبيح الم ِّص ّ
ـمد بن عمر بن َخالّد] .و ُم َح َّ
ذكر في) 211ب ُم َح َّ
ري
ري
ـمد بن رافع ال ُق َش ْي ّ
الم ْه ّ
اإلسكندراني [ .]256و ُم َح َّ
ّ
ـمد بن داود بن أبي ناجيـة َ
و ُم َح َّ

رادي :عامر جمل [.]223
النَّ ْي
الم ّ
ّ
ـمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة ُ
سابوري [ .]235و ُم َح َّ

األنباري( .]238[ )5و ُم َح َّمد بن
و ُم َح َّمد بن سليمان بن حبيبُ :ل َو ْيـن [ .]237و ُم َح َّمد بن سليمان
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ()3
الص ّباح
لي
ـوقي [ .]227و ُم َح َّمد بن َّ
البصري ال َع َ
ّ
س َما َعة َّ
ـمد ابن سنان الباه ّ
الر ْمل ّي [ .]225و ُم َح َّ
()2
ادي [.]222
رائي
البي البغد ّ
البغدادي [ .]224و ُم َح َّمد بن َّ
ّ
بن سفيان َ
الص ّباح ال ّب ّزاز الدّ ْو ّ
الج ْر َج ّ
()4
لي
مشقي،
شي الدِّ
ـمد ُ
ّ
و ُم َح َّمد بن طريف بن خليفة ال َب َج ّ
ُّ
بن عـائذ ال ُق َر ُّ
الكوفي [ .]234و ُم َح َّ

( )5قال ابن حجر" :صدوق" ؛ وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د)  ،و َب ِقي .وقال الخطيب ،و َم ْس َل َمة ابـن قاسـم" :ثقـة" .اهــ .وقـال
اني" :ثقة جليل" .ولم ُيذكَر بجرح  ،فليس أقل من "ثقة".
الغ َّس ّ

(انظر :تاريخ بغداد  .353/1وشيوخ أبي داود .والتهذيب  .372/5والتقريب .)463

الـرازي .قـال أبـو داود" :كـان صـاحب حـديث" .اهــ.
( )3قال الحافظ" :صدوق" .وفي (تهذيبه) :روى عنه (مد) ،وأبـو زرعـة
ّ
ويضاف :قول ابن حبان" :مستقيم الحديث" .فاألظهر أنه ثقة.

اآلجر ّي .315/3وذيل الكاشف .346والتهذيب .372/5والتقريب .)463
(انظر :سؤاالت
ّ

( )2قال الحافظ" :صدوق" .وفي (تهذيبه) :رو ى عنه (د ق)  ،وأبو زرعة ؛ وقال هو ،و ُم َط َّين" :ثقة" .وقال أبو حاتم" :صالح

الحديث" .وعن ابن محرز  ،عن ابن معين" :ليس به بأس" .وعن يعقوب بن شيبة  ،عنه :حدث بحديث منكر .لكن َح َّمل
وري" :لم أر يحيى ذكره بسوء" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ .و ُيضاف:
يقعوب تبعته لراو ضعيف في سنده .وقال الدُّ ّ
ُ
اعتماد الذهبي توثيق أبي زرعة له ؛ فالظاهر أنه االختيار األليق بحاله ؛ والله أعلم.

(انظر :معرفة الرجال  .64/5والتاريخ  .133/3والجرح  .365/7والثقات  .572/5وتاريخ بغداد  .287/1والكاشف.565/3
والتهذيب .336/5والتقريب.)464

( )4قال ابن حجر" :صدوق" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (م د ت ق)  ،وأبو حاتم [بل أبو زرعة] ؛ وقال" :محله الصدق" .وقال

مرة" :ال بأس به  ،صاحب حديث  ،كان ابن نُمير يثني عليه" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .وقال الخطيب" :ثقة" .اهـ.
الذهبي" :ثقة صاحب حديث" .وهو االختيار األوجه ؛ والله أعلم.
ويضاف :قول
ّ

(انظـر :الجـرح  .352/7والثقـات  .53/5والكاشـف  .563/3والتهـذيب  .321/5والتقـريب .)461
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ
()5
الواسـطي
ـتري
ـمد ابـن َع َبـادة بـن ال َب ْخ ّ
ّ
المـؤرخ ،صاحب المغازي [172كج] .و ُم َح َّ

()3

[ .]248ومحـمد بن َعب ِ
ـمد بـن عبـد الج ّبار
ـد األ ْع َلى
ُ َ َّ ُ ْ
سي ال َب ْص ِر ُّي [174كج] .و ُم َح َّ
الصنعاني ال َق ْي ُّ
ُّ
()2
ـمد بـن عبد الرحمن بـن عبد الصـمد
َ
رشي ـ َسـنْدول ـ َسـنْدُ وال [ .]217و ُم َح َّ
اني ال ُق ّ
اله َم َذ ّ

ِ
ـمد بن عبد
ـمد بـن عبد الرحيم ال َب ّزاز
ّ
البغدادي :صاعقة [ .]215و ُم َح َّ
العنبري [ .]242و ُم َح َّ
العزيز بن أبي ِر ْزمـة َغ ْـزوان ِ
ـمد بن عبـد الله بن عبد الرحيم بن َس ْع َية
الم
ّ
روزي [ .]244و ُم َح َّ
الخ ِ
ِ
ـمد بن عبـد الله بن عثمـان ُ
ـمد بن
زاع ّي
الم
ّ
ّ
البصري [ .]243و ُم َح َّ
قـي [ .]247و ُم َح َّ
صري ال َب ْر ّ
ـمد بن عبد الله بن ميمون
مي
ّ
البغدادي ،القاضي [ .]227و ُم َح َّ
الم َخ ِّر ّ
عبد الله بن المبارك ُ

( )5قـال الحـافـظ" :صـدوق ُرمـي بـالـ َقـدَ ر" .بيـنمـا جـاء في (تـهـذيـبـه) :روى لـه (د)  ،وعـنـه في غـيـر (الـسنـن) ؛ وقـال:
راجـا" .ووثـقـه :ابـن مـعيـن ؛ وزاد صالح جـزرةَ " :قـدَ ِر ّي" .وقـال الـنسـائي" :ليس بـه
"كـمـا شـاء الله هـو  ،ولي َخـ ً

بـأس" .وقـال ُد َحـ ْيـم" :صدوق" .وذكره ابن حبان في (ثـقـاتـه) .اهـ .ربمـا عُ ِّلق أمـ ُره بالمشيئة لكراهة تـوليـه الخـراج لدى
السلطان ؛ فـاألظـهـر أنـه ثقة ُرمي بالقدر.

والسـ َير  .571/55والـتـهـذيـب  .345/5والـتـقـريـب .)468
(انـظــر :تـهـذيـب الـكمـال  .436/31والـكـاشـف ِّ .562/3

( )3روى عنه أبو حاتم  ،وقال" :صدوق" ؛ وزاد ابن حجر" :فاضل" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (د)  ،وابن أبي حاتم ؛
للبخاري  ،ولم يذكره في الرواة عنه .أما تفرد أبي حاتم بلفظ:
ووثقاه .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ .وفاتَه :الترميز
ّ

"صدوق"  ،ف ُيحمل على المبالغة في الصدق  ،فتأتلف أقوالهم فيه ؛ فيكون ثقة فاض ً
ال ؛ والله أعلم.

(انظر :الجرح  .57/6والثقات  .538/5وتهذيب الكمال  .447/31والتهذيب  .348/5والتقريب .)468

( )2تفرد ابن حجر بقوله" :صدوق عابد" .وقد جاء في (تهذيبه) :كان ابن معين ُي ِج ُّله .وقال [ابن بلده] الحافظ أبي ُشجاع شيرويه

ذاني" :أحد الثقات والصالحين" .اهـ.
َ
اله َم ّ
المزِّ ي" :ثـقـة جـلـيـل  ،كبـيـر المحل" .ويضاف :توثيق الخليلي  ،وأبي زرعة العراقيِ .
وقـد أغـفـل ابـن حـجر ،قـول ِ
وذك ُْر ابن
ّ
ّ
ّ
ُ
حبان له في (الـثـقـات) .وعـزو الـذهـبـ ّي قـ َ
ول شيرويه  ،إلى صالح بن أحمد الحافظ .كما وصفه العلماء بكثرة التصنيف ؛
فهو ثقة عابد مصنف.

للخليلي .821/3وتهـذيب الكمال  .161/31والسـير .517 /55وذيل الكاشـف.313
(انظر :الثقـات  .541/5واإلرشـاد
ّ
والتهـذيب .365/5والتقـريب .)455
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ـمد
َّري( .]245[ )5و ُم َح َّمـد بن عبد الله بن ن َُم ْير
البغدادي
السك ّ
ّ
الكوفي [ .]221و ُم َح َّ
ّ
اإلسكندراني ُّ
ّ
البغـدادي
البصـري ـ
الـر ِّز ّي
ّ
ّ
بن عبد الله األَ ْر ِزي ـ ُّ

()3

[ .]228و ُم َحمـَّد بن عبـد الملك بـن

ِ
الواسـطي
يـقي
َزن ُْجـو َيه
ّ
ّ
ـمد بن عبـد الملـك بـن َم ْـروان الدَّ ق ّ
البغـدادي ال َغ ّـزال [ .]245و ُم َح َّ

()2

( )5قال الحافظ" :صدوق" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (د س) ،...وابن أبي حاتم ؛ وقال" :صدوق ثقة" .وقال ابـن يـونُس:
أوسـطها ؛ أمـا
آخرهـا َ
ورمي بالكذب ،ولم يترك أحد الكتابة عنه" .اهـ .فمقولة مسلمة يلغـي ُ
"ثقة" .وقال َم ْس َل َمة" :تُك ِّلم فيهُ ،

قوله" :تُك ِّلم فيه"  ،فجرح ُم ْب َهم  ،يضحده صنيع الذهبي ؛ فقـد قـال" :لـه حـديث ُأنكـر عليـه" ؛ وزاد فـي (المغنـي)" :ولـم
ُيضعف" ؛ وفي (الميزان)" :جائز الحديث" .واعتمد في (الكاشف) توثيق ابن يونس.

ثم هل يضره حديث ُأنكر عليه  ،بعد نفي الضعف عنه  ،وتوثيق ابن بلده وتلميذيه له ؟ !

(انظــــر :الجــــرح .274/7وتــــاريخ بغــــداد  .438/1والمغــــني .155/3والميــــزان  .873/2والكاشــــف.557/3
والتهـذيب .365/5والتقـريب.)457

( )3قـال ابـن حـجـر" :ثـقـة يـهـم" .بـيـنمـا جاء في (تهذيب الكمال) :روى عنه( :م د)  ،وقـد أطـلـق عـلـيـه لـفـظ" :ثـقـة"

تـالميذه الثالثة :صالح جزرة  ،وعبد الله بن أحمد  ،وزاد الحسن بن سفيان" :مأمون" .وقال ابن حبان" :كان من الحفاظ ربما

خالف" .اهـ .ثم لم ُيعلم بجرح.

وعلى أية حال فإن تالميذه أعلم به ؛ فيكون ُمطلق التوثيق هو األليق بحاله .أما المخالفة  ،فقد جاءت بصيغة التقليل والندرة  ،فقل أن
ينجو منها ثقة  ،فإنها ال تضر ؛ والله أعلم.

(انظـر :الثقـات  .64/5وتـاريخ بغـداد  .451/1وتهـذيب الكمـال  .171/31والتهـذيب  .361/5والتقـريب .)457

( )2قال أبـو حاتم" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د) ؛ وقال" :ليس بمحكم العقل" .وقال ُم َطـ َّين
والدارقطني  ،و َم ْس َل َمة" :ثقة" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ.
،
ّ

ف") ؛ أي أنه ليس من فرسـان الحـديث
أما غمز أبي داود له في عقله ؛ فمعناه :أنه "غير حصيف" (لسان العرب46/5؛ مادةَ " :ح َص َ
الذين ُبحكمون الصنعة  ،وإال فقد روى عنه؛ فهو ثقة عنده .وكذا عند غيره .ثم لم ُيذكر بجرح.

الذهبي في (السير)" :الحجة" .واعتماده في (الكاشف) توثيـق الـدارقطني لـه .فهـو
السمعاني" :صدوق ثقة" .وقول
و ُيضاف :قول
ِّ
ّ
االختيار األوجه ؛ والله أعلم.

قاني  .85وتاريخ بغداد  .248/3واألنساب  .461/3والكاشف .557/3
(وانظر :الجرح  .1/6والثقات  .525/5وسؤاالت ال َب ْر ّ
والسير  .163/53وإكمال ُم ْغ َلطاي  .315/57والتهذيب  .257/5والتقريب .)454
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ ِ
()5
ـمد
مي
ُّ
ـمد ُ
البغـدادي [131كج] .و ُم َح َّ
خر ّ
الم َّ
المنـادي ُ
بن ُع َبـ ْيد ال َّله بن يزيـد :ابن ُ
[ .]247و ُم َح َّ
البغـدادي أبو بكـر:
ـمد ابـ ُن أبـي َعـتّاب
ري
ُّ
ّ
بن عبيـد بن حسـاب ال ُغـ َب ّ
البصري [ .]214و ُم َح َّ
()3
ـمد
فـي
ّ
البصري [ .]217و ُم َح َّ
ـمد بـن عثمـان ابن أبـي صفـوان ال َّث َق ّ
األَ ْعـ َين [177كج] .و ُم َح َّ

بـن عثمـان بـن كَـرامة ِ
العجلـي الكـوفي [ .]218ومحـمد ابن عثمان ال َّتنُوخي أبـو الج ِ
ماهر
ُ
ّ
ُ َ َّ
ّ
ّ
َ

()2
ـمد بن َع ِقيل بن ُخ َو ْيلِد ُ
ـمد بن
اساني
الخ َر
ّ
النيسابـوري [ .]288و ُم َح َّ
ّ
قي [ .]216و ُم َح َّ
الدِّ َم ْش ّ

( )5قال أبو حاتم" :صدوق" .وبه قال الحافظ .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (خ) ـ وسماه" :أحمد" ـ  ،وأبو حاتم  ،وابن أبي

اآلج ّر ّي إلى إنكار أبي داود عليه حدي ًثا واحدً ا من بين "حـديث كـثيـر" حدث به عنه .وقال عبد الله بن
حاتم .وقد أشار ُ

أحـمـد  ،و ُم َح َّمد بن عبدوس" :ثـقـة" .اهـ.
ويضاف :قول ابن أبي حاتم" :صدوق ثقة"ِ .
وذك ُْر ابن حبان له في (ثقاته).
ُ

ثم نـظـ ًرا لـتـفرد أبي حاتم بقوله" :صـدوق" ؛ ف ُيحمل على المبالغة في الصدق ؛ فـتـأتـلف األقوال على أنـه "ثـقـة" ؛ أما إنكار
حديث وحيد علـيـه  ،فال ينزل به عن الثقة ؛ والله أعلم.

اآلج ِّر ّي  .367/3والجرح  .2/6والثقات  .523/5وتاريخ بغداد  .237/3وتهذيب الكمال  .17/38والتهذيب
(انظر :سؤاالت ُ
 .237/5والتقريب .)451

والراز ّيان .قال ابن معين" :ليس هو
( )3قال ابن حجر" :صدوق" .وقد جاء في (تهذيبه) :روى عنه (مق) ،و(د) في غير (السنن)ّ ،
من أصحاب الحديث" .وقد وثقه الخطيب  ،ثم قال" :عنَى يحيى بذلك :أنه لم يكن من الحفاظ لعلله  ،والنقاد لطرقه،
كعلي
ّ

بن المديني ونحوه  ،وأما الصدق والضبط لما سمعه فلم يكن مدفوعًا عنه" .وذكره ابن حبان في (ثقاته) .وقال أحمد" :مات
وال يعرف إال الحديث  ،ولم يكن صاحب كالم ؛ وإني ألغبطه" .اهـ.

وقال َّ
بي" :وثقوه" .ثم قد جمع العدالة إلى الضبط  ،ولم ُيضعفه أحد ؛ فال وجه لنزوله عن "الثقة" ؛ والله أعلم.
الذ َه ُّ

(انـظـر :الـثـقات  .51/5وتـاريخ بغداد  .563/3والكاشف  .555/3وتهذيب الكمال  .76/38والتهذيب  .224/5والتقريب
.)451

( )2قـال الحـافـظ" :صـدوق  ،حـدث مـن حـفـظـه بـأحـاديـث فـأخـطـأ في بعضـهـا" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (خد)

(س) وقال" :ثقة" ؛ وزاد أبو أحمد الحاكم" :أحد النبالء ؛ حدث بحديثين لم يتابع عليهما" .وقال ابن حبان" :ربما أخطأ ؛

حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة" .اهـ.
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البصري].
الباهلي
ـمد بن َخـالّد بن كثـير
عمر بن َخـالّد
ّ
ّ
الباهـلي [/211ب (بـابـه)ُ 258م َح َّ
ّ
ـمد ب ُن ِع ْم َ
األنصاري الكُوفِ ُّي(137[ )5كج] .و ُم َح َّمد بن ُعمر بن
ران بن ُم َح َّمد بن أبـي ليلـى
ُّ
و ُم َح َّ

()3
الم َقدَّ ِم ّي
الرازيُ :ز َن ْيج
الحباب
ّ
ّ
البصري [/211أ] .و ُم َح َّمد بن َع ْمرو بن َبكْر بن ُ
علي بن عطاء ُ

[ .]215و ُم َح َّمد بن عمرو ابن عباد بن َج َبلة ال َعتَكِ ّي
البصري( .]287[ )2و ُم َح َّمد بن عمرو بن
ّ
=

الخليلي" :ثقة" .فهو ثقة أخطأ من حفظه
الذهبي ساق حدي ًثا واحدً ا تفرد به ؛ وقال" :معروف ال بأس به" .وقال
ويضاف :أن
ّ
ّ
بأحاديث يسيرة ؛ والله أعلم.

(انظـر :الثقـات  .547/5وكنى الحاكـم  .435/1واإلرشـاد  .658/3والمعجم المشـتمل  .383والمـيزان  .845/2والتهـذيب
 .247/5والتقـريب .)457

كوفي صدوق ،أملى علينا كتاب
الراز ّيان  ،و ُم َط َّين ...وقال أبو حاتمّ " :
( )5قال الحافظ" :صدوق" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه ّ
الشعبي من حفظه؛ الكتاب كله ال يقدم مسألة على مسألة" .وذكره ابن حبان في
الفرائض ،عن أبيه ،عن ابن أبي ليلى ،عن
ّ

(ثقاته) .وقال َم ْس َل َمة" :ثقة" .اهـ .وتتمة كالم َم ْس َل َمة" :روى عنه من أهل بلدنا بقي بن َمخْ َلد" .وعنه (هد :ح .)334فمن
تمتع بهذه العدالة  ،وهذا الضبط واإلتقان  ،ولم يغمزه أحد ؛ فإنه ال ينزل عن الثقة.

(انظر :الجـرح  .45/6والثقـات  .63/5وإكمـال ُمغْـ َلطاي  .272/57والتهـذيب  .265/5والتقـريب .)177

( )3قال أبو حاتم" :صدوق" .واختاره الحافظ .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه ،)4( :والرازيان  ،وأبو بكر البزار ؛ ووثقه هو ،
الذهبي تـوثـيـق
الهيثمي" :ثقة" .واعتمد
والنسائي  ،و َم ْس َل َمة .وذكـره ابـن حـبان في (الثقات) .اهـ .ولم ُيذكر بجرح .وقـال
ّ
ّ
ّ

النسائي .وهـو االخـتـيار األوجـه.

(انظر :الجـرح  .35/6والثقـات  .575/5وكشف األسـتار  ،471/3ح .5586والكاشـف  .371/3ومجمع الزوائد .38/6
والتهـذيب  .285/5والتقـريب .)456

الجنَيد  ،وقال" :صدوق" .وهو اخـتـيـار ابن حجر .بـيـنمـا جاء في (تـهـذيـبــه) :روى عـنــه:
علي بن الحسين بن ُ
( )2روى عنه ّ
(م) ( ،د) ـ وقال" :ثقة" ـ  ،و َبقي بن َمخْ َلد .وقال ابن حبان فـي (ثقاتـه)ُ " :يغـرب و ُيخـالف" .اهــ .فالظـاهر أنـه "ثـقــة" ؛

الـذهبي  ،وابـن حجـر ؛ واللـه
لـتوثـيـق أبي داود له ؛ ورواية مسلم  ،وبقي عنه ؛ أما غمز ابن حبان  ،فهو من أفراده ؛ لذا أغفله
ّ

أعلم.

اآلجـ ِّـر ّي  .77/3والـثـقــات  .57 ، 62/5والـكـاشـف  .378/3والـتـهـذيــب  .272/5والـتـقـريــب
(انـظــر :ســؤاالت ُ
.)455
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
ِ
صي [ .]282و ُم َح َّمد بن العالء
ائي الح ْم ّ
عباس الق َّل ْو ِر ّي [ .]283و ُم َح َّمد بن َع ْوف بن ُسفيان ال ّط ّ

الهمدَ اني الكوفي [ .]281وم َحمد بن عيسى بن ن ِ
البغدادي [.]284
َجيح بن ال َّط ّباع
ّ
ُ َّ
ّ
بن ك َُر ْيب َ ْ ّ
ِ
في
سي
البغدادي [ .]287و ُم َح َّمد بن فِراس ُّ
عي َّ
ّ
الص ْي َر ّ
الض َب ّ
و ُم َح َّمد بن أبي غالب الطيالسي ال ُق ْوم ّ

البصري الضرير
ّ

()5

البغدادي
[ .]268و ُم َح َّمد بن الفرج بن عبد الوارث الن َّّحاس
ّ

()3

[.]261

ومحمد ابن ِ
قادم [ 267مكرر ( 272صوابه ):محمد بن آدم بن سليمان الجهنِي ِ
المص ِ
يص ّي]
ِّ
ُ َ َّ
ُ َ ّ
ُ َ َّ

.

زي(175[ )2كج] .و ُم َح َّمد ُقدَ ا َمة بن َأ ْع َين
الس َل ِم ُّي ال ُب
الم ْر َو ّ
ُّ
خاري َ
و ُم َح َّمد ب ُن ُقدا َم َة بن إسماعيل ُّ

ِ
البصري [ .]265و ُم َح َّمد بن المثنى بن ُعبيد ال َعن َِز ّي
العبدي
الم ِّص ْي ِص ّي [ .]266و ُم َح َّمد بن كثير
ّ
ّ
البصريِ َّ :
البصري [ .]265و ُم َح َّمد بن ُم َح َّمد ـ بن
ناني
ّ
ّ
الزمن [ .]277و ُم َح َّمد ابن محبوب ال ُب ّ
ِ
وري:
لي
الص ّ
البصري [ .]267و ُم َح َّمد بن ُم َح َّمد بن مصعب ُّ
ّ
عمر بن كثير ـ بن َخالَّد الباه ّ

( )5قال أبو حاتم" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر .وقد جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :هد) ـ نق ً
اني ـ  ،و(ت ق) ،
ال عن الغ َّس ّ
والراز ّيان  ،وأبو بكر بن أبي الدنيا ؛ وقال" :ثقة" .اهـ .واختاره الذهبي .وهو االختيار األقرب ؛ والله أعلم.
ّ

(انظر :الجـرح .87/6والكاشـف .357/3والتهـذيب .257/5والتقريب.)175

وم َط َّين ،
( )3روى عنه أبو زرعة ؛ وقال مرة" :صدوق" ؛ واختاره ابن حجر .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (م د)  ،وأبو زرعة ُ ،

أيضا ـ في (الجرح) ـ" :ثقة
السراج ؛ ووثقاه .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ .و ُيضاف :قول أبي زرعة ً
وم َح َّمد بن إسحاق َّ
ُ

صدوق" .وقول الذهبي" :ثقة" .وهو االختيار األظهر؛ فقد وثقه تالميذه الثالثة  ،ثم لم ُيذكر بجرح.

(انظر :الجرح  .87/6والثقات  .535/5والكاشف  .357/3والتهذيب  .256/5والتقريب .)173

( )2قال ابن حجر" :مقبول" .وقد جاء في (تهذيبه) :روى عنه (م)  ،و(د) في غير (السنن) .وذكره ابن ِح ّبان في (الثقات) .اهـ .وقال
ّ
الذ َهبِ ُّي" :ثقة" .وهو االختيار األظهر ؛ لحال َمن روى عنه( :م)  ،وأبو داود ؛ وهو ال يروي إال عن ثقة عنده ؛ ثم لم ُيذكر
بجرح.

(انظر :الثقات .56/5والميـزان .51/4والتهـذيب  .475/5والتقـريب .)172
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ِ
يصي [ .]276و ُم َح َّمد بن
وح ِش ّي( .]277[ )5و ُم َح َّمد بن مسعود بن يوسف الن
ّ
ْ
َّيسابوري الم ِّص ّ
ِ
البغدادي [ .]263و ُم َح َّمد بن ُمعاذ بن َع ّباد ال َعنْ َب ِر ّي
امي
البصري(.]275[ )3
ّ
ّ
م ْسكين بن ن َُم ْي َلة ال َي َم ّ
ِ
البحراني( .]271[ )2و ُم َح َّمد بن منصور بن داود
البصري:
سي
ّ
ّ
و ُم َح َّمد بن َم ْع َمر بن ِر ْبع ّي ال َق ْي ّ

وسي البغدادي[ .]286ومحمد بن ِ
ِ
البصري [ .]285و ُم َح َّمد بن ِم ْهران
المنهال الضرير
ّ
ُ َ َّ
ال ُّط ّ
الجمال الرازي [ .]275ومحمد بن هشام بن أبي ِخيرة َشبيب البصري ِ
صري [ .]257و ُم َح َّمد
الم
ّ
َ
ّ
ّ ّ
ََ
ُ َ َّ
َ َّ
بن هشام بن عيسى ال ّطا ْلقاني المرور ِ
الحكَم
وذ ّي
البغدادي القصير [ .]255و ُم َح َّمد بن الوزير بن َ
ّ
ّ َ ُّ ُ
لك
الو ِ
الواسطي ،العابد [.] 57/146
العبدي
زير بن قيس
مي الدِّ
ُّ
مشقي [ .]253و ُم َح َّمد ب ُن َ
ُّ
ّ
الس َل ّ
َّ

( )5قال ابن حجر" :صدوق" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (د س)  ،وابن أبي حاتم ؛ وقال" :صدوق ثقة" .وذكره ابن حبان

في (ثقاته) .اهـ .ولم ُيذكر بجرح .و ُيضاف :توثيق الذهبي .فهو االختيار األظهر بال ريب  ،ولم أتبين سبب تجريد "صدوق"

من "ثقة".

(انظـر :الجـرح  .66/6والثقـات  .547/5والكاشـف  .351/3والتهـذيب  .423/5والتقـريب .)171

( )3قال ابن حجر" :صدوق يهم" ؛ بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :م د)  ،والرازيان .قال أبو حاتم" :صدوق ليس به بأس".

وقال ال ُعقيلي" :في حديثه وهم" ؛ وذلك لحديث واحد موقوف رفعه .قال الذهبي :هذا ال يقتضي ضعفه .اهـ .والذي في
(الميزان)" :فأي شيء جرى" ؟! ثم أطلق توثيقه في (الكاشف) .وهو االختيار األوجه ؛ والله أعلم.

قيلـي  .541/4والجـرح  .51/6والمـيـزان  .44/4والـكـاشـف  .333/3والـتهـذيب .483/5
(انـظـر :ضعـفـاء ال ُع ّ
والـتـقـريـب .)177

( )2نسبة إلى البحرين ؛ فيما حرره ابن األثير في (اللباب .)532/5روى عنه أبو حاتم ؛ وقال" :صدوق" ؛ وهو اختيار ابن حجر.

وقد جاء في (تهذيبه) :روى عنه (ع)  ،والبزار ؛ وقال" :من خيار عباد الله" .وقال أبو داود" :صدوق ال بأس به" .وقال مسلمة

والسمعاني" :ثقة" .وقال أبو عَروبة" :كبير من أهل الصناعة".
أيضا هو  ،والخطيب ،
 ،والنسائي (مرة)" :ال بأس به" .وقال ً
ّ

وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ .احتج به الستة ،وهو شيخهم ؛ فاألظهر توثيقه.

اآلج ِّـر ّي  .56/3واألنسـاب  .366/5والمشـتمل  .373والتهـذيب
(وانظـر :الجـرح  .571/6والثقـات  .533/5وسؤاالت ُ
 .488/5والتقـريب .)176
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ
البغداديَ :ح ْم ُ
دان
البصري
القرشي ،ال ُب ْس ِر ُّي(،)5
الوليد بن عبد الحميد
و ُم َح َّمد ب ُن
ّ
ُّ
ُّ

( )3

البصري( .]257[ )2و ُم َح َّمد ب ُن َي ْح َيى بن
عي
ّ
[55/145لك] .و ُم َح َّمد ابن يحيى بن أبي َح ْزم ال ُق َط ّ
أبي َس ِم ْينَ َة ِم ْهران الت ّّمار

()4

صري
األزدي الـبـ
[157كج] .و ُم َح َّمد بن يحيى بن عبد الكريم
ّ
ّ

دادي [ .]251و ُم َح َّمد بـن يحيى بـن عبد الله بـن خـالـد ُّ
سابوري [.]256
لي النَّ ْي
ّ
البـغـ ّ
الذ ْه ّ
َفي [ .]255و ُم َح َّمد بـ ُن َي ْح َيى بـن ِم ْهران =
الز َّماني
و ُم َح َّمد ابـن يحيى بـن َف ّياض ِّ
البصري َ
ّ
الحن ّ

ِ
()1
ـمد بـن
الز
وسـف ِّ
ُّ
ـمد بـ ُن يـ ُ
ُم َح َّمد بـ ُن َي ْح َيى بـن أبي َسم ْينَ َة .و ُم َح َّ
يـادي [33/187لك] .و ُم َح َّ
( )5نسبة إلى ُب ْسر بن أرطاة  ،وقيل :ابن أبي أرطاة( .انظر :األنساب .)245/5
( )3نص ابن عساكر في (المشتمل  )378على رواية (د) عنه.

( )2روى عـنـه أبـو حاتـم ؛ وقــال" :صالح الحديث صدوق" .واخـتـار ابن حجر" :صدوق" .وجـاء في (تـهـذيـبـه) :روى عنه
بي" :ثـقـة" .وهو
(م د ت س) .وقال َم ْس َل َمة" :ثقة" .وذكره ابن حبان في (الـثـقات) .اهـ .ولم ُيـذكـر بجرح .وقـال الـذهـ ّ
االختيار األقرب ؛ والله أعلم.

(انظـر :الجـرح  .534/6والثقـات  .578/5والكاشـف  .335/3والتهـذيب  .176/5والتقـريب .)153

والراز ّيان  ،وأحمد بن الحسين الصوفي ؛
( )4قال أبو حاتم" :صدوق" .وتبعه ابن حجر .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د) ّ ،

الذهبي" :ثقة" .وهو االختيار
وقال" :ثقة" .وأثنى عليه أحمد .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ .ولم ُيذكر بجرح .وقال
ّ
األوجه.

(انظر :الجرح .534/6والثقات .68/5وتاريخ بغداد .452/2والمشتمل .365وتهذيب الكمال  .851/38والكاشف .335/3
والتهذيب  .155/5والتقريب .)153

(" )1روى عنه أبو داود" ؛ قاله :ابن عساكر ِ ،
بيدي واحدً ا  ،وقال" :صدوق".
والمزِّ ُّي  ،وابن حجر .لكن اعتبر
يادي والزَّ َّ
األخير الزِّ َّ
ُ
ُ
َ

بيدي ؛ مثل :قول ابن حبان" :ربمـا أخـطـأ وأغـرب" .وحكاية
لكن إن كانا واحـدً ا  ،فـقد فـات (التهذيب) بعض ترجمـة الزَّ ّ
الحاكم توثيق أبي علي النيسابوري له  ،وتخطئته في حديث االستغفار للمشركين .اهـ.

فالرجل ثقة ؛ أما الخطأ والتفرد فال يضران الثقات إال إذا ك ُثر منهم ؛ ولفظ" :ربما" هنا يفيد التقليل ؛ والله أعلم.

(انظر :الثقات .574/5والمستدرك ،221/3تفسير سورة التوبة ،باب المسجد الذي ُأسس على التقوى ....والمشتمل.364
وتهذيب الكمال .81/37والتهذيب .126/5والتقريب .)151
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مي [ 453مكـرر  452محمـود بـن
الس َل ّ
َّسائي [ .]477ومحمـود ابـن خـالـد بـن يـزيـد ُّ
يونُس الن ّ

مي [ 452مكـرر 453محمـود بـن
الس َل ّ
شقي] .ومحمـود بـن خـالـد ُّ
خالـد الـ ُّسـ َلمـ ّي الدِّ َم ّ

ومحمـو ُد بـ ُن ِخـ ُ
دادي(136[ )5كج] .و َم ْخ َلـد
مي].
قاني الـبـغـ ّ
داش ال ّطا ْل ُّ
ُ
الس َل ّ
خـالـد بـن يـزيـد ُّ
بـن خـالـد بـن يـزيـد َّ ِ
ديـني =
وسي [ .]437وابـن المـ
يري الـبـغـ ّ
الشع ّ
ّ
الني ال َط َر ُس ّ
دادي الـ َعـ ْس َقـ ّ

نـي = إسمـاعـيـل
والم َز ّ
وسـىُ .
لي بـن عـبـد الله .و َمـ ْر َد َو ْيــه = َأحـ َمـدُ بـ ُن ُم َح َّمد بـ ِن مـ َ
عـ ّ

البصري [ .]454ومسلـم بـن إبـراهـيـم َّ
الش ّحام ـ
ابـن يحيى .و ُم َسـدَّ د بـن ُم َس ْر َهد بـن ُمـ َس ْر َبـل
ّ
ِ
ري
البصري [ .]457ومسلـم بـن حـاتـم
يدي
األنصاري أبـو حـاتـم البصـ ّ
ّ
ّ
الـ َقـ ّصاب ـ الـ َفراه ّ
(وعلي وهم)] .و ُم ْش ُكـدانَة =
"ربـمـا وهـم" ( 455[ )3مكـرر  316علـي بـن مسلم بـن حـاتـم
ٌّ

داني
امي ـ َ
اله ْم ّ
امي ـ األيـ ّ
الس ِر ّي الـ َيـ ّ
عبـد الله ابـن عمر بـن ُم َح َّمد .و ُم َص ِّـرف بـن عمرو بـن َّ
دني ،النـ ّسـابـة(467[ )2كج]
ـب بـ ُن عبـد الله بـن ُم ْص َعب ُّ
وفي [ .]432و ُم ْص َع ُ
الز َب ْيري المـ ّ
الـكـ ّ

.

( )5قال ابن حجر" :صدوق" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :ت عس ق)  ،وبقي .وقد وثقه :ابن معين  ،واألزْ ِد ُّي  ،و َم ْس َل َم ُة بن
قاسم  ،وذكره ابن ِح ّبان في (الثقات) .وعن ابن محرز  ،عن ابن معين :أنه خ ّطأه في رفع حديث  ،وقفه الخفاف .اهـ .وروى
عنه {هد ،347ح .}426وقال الذ َهبِي" :ثقة"؛ فهو االختيار األظهر؛ والله أعلم.
(انظر :سؤاالت ابن ِم ْحـرز .575/3 ،578/5والثقـات .373/5وتـاريخ بغـداد  .57/52وتهذيـب الكمال.356/37
والكاشـف .341/3والتهـذيب .83/57والتقـريب.)133

( )3قال الحافظ" :صدوق ربما وهم" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د)( ،ت) وقال هو والطبراني" :ثقة"َ .
وقال ابن حبان" :ربما
الذهبيُ " :و ِّثق" .فاألظهر أنه" :ثقة ربما وهم".
أخطأ" .اهـ .وقال
ّ

(انظر :الثقات .516/5والكاشف .316/3والتهذيب .534/57والتقريب.)135

( )2تـفـرد الحـافـظ بـقـوله" :صـدوق" .وجـاء في (تـهـذيـبـه) :روى عـنـه (ق) ،و(م) خـارج (الـصـحـيـح) و(د) خـارج

(السنـن) .غـمـزه البعض لوقـفه في مـحـنـة القول بخـلـق الـقـرآن  ،وإال ليس فـيـه سـوى الـتـوثـيـق والـثـناء ؛ فـقد أسنـد

ني  ،و َم ْس َل َمة  ،وأبـو بـكر بن مـردويـه:
الخـطيـب إلى أحـمـد  ،قـولـهُ " :مستـثـبت" .وقـال ابـن مـعيـن  ،والـدار قـطـ ّ
بي" :ثـقـة" .والوقف ليس بمغمز هنا.
"ثـقـة" .اهـ .وقـال الـذهـ ّ
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

البصري [ .]458والمـفـلـوج = عبـد الله ابـن سـالـم.
زي
ّ
الم ْر َو ّ
ومعـاذ بـن أسد ال َغنَـوي َ

ِ
()5
والمق َعـد = عبـد الله بـن عمرو بـن
ازي الـنَّـ ْص َـربـ ّ
ـمد الـ ّر ّ
اذي [ُ .]433
و ُمقـاتل بـن ُم َح َّ

ميسرة .وابن المنـادي = محـمد بن ُعبي ِد ال َّل ِه البغـدادي .والمن ِ
ْـذر بن الوليـد بن عبـد الرحمن
ُّ
ُ َ َّ ُ َ ْ
ُ
ُ
ََْ
ِ
ِ
البغدادي الكاتب [.]457
ُّركي
ـدي
ّ
ّ
ال َع ْب ّ
البصري [ .]434ومنصـور بن ـ أبي ُمزاحـم ـ َبشير الت ّ
البغـدادي
هدي بن حفص
ّ
و َم ّ

()3

[ .]435وموسـى بن إسماعيل ِ
المنْ َق ِر ّي أبو َس َل َمة ال َّت ُبو َذكِ ّي

ِ
ملي [ .]472وموسى بن عامر بن ُعمارة:
ّ
الر ّ
البصري [ .]473وموسى بن َس ْهل بن قادم َّ

ْطاكي
مشقي( .]474[ )2وموسى بن عبد الرحمن بن زياد
الم ِّر ّي الدِّ
ابن أبي َ
الحلبي األن ّ
ّ
ّ
الهـ ْيذام ُ
ِ
ـي( .]476[ )3و ُم َؤ َّمـل
ال َقالَّء " ُيغرب"( .]478[ )5و ُم َؤ َّمل بن إهاب ـ َيهاب ـ بن ُق ْفـل
الر ْمل ّ
الكوفي َّ
ّ
=

(انظـر :الثقـات  .571/5وتاريـخ بغـداد  .554/52والكاشـف  .386/3وإكمـال ُمغْـ َلطاي  .358/55والتهـذيب .582/57
والتقـريب .)122

فقيها" .وقال الثاني" :كان ثقة
( )5ليس من رجال (التقريب) .روى عنه :أبو حاتم  ،وأبو زرعة الرازيان ؛ وقال األول" :كان ثقة ً
مأمونًا".

(انظـر :الجـرح .)211/6

( )3قال ابن حجر" :مقبول" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (د)  ،وقال الخطيب  ،و َم ْس َل َمة" :ثقة" .وذكره ابن حبان في
(الثقات) .اهـ.

الذهبي ؛ ولم ُيذكر بجرح ؛ فهو ثقة بال ريب.
وقد وثقه
ّ

(انظـر :الثقـات  .375/5وتاريـخ بغـداد  .564/52والكاشـف  .355/3والتهـذيب  .231/57والتقـريب.)146

( )2قال الحافظ" :صدوق له أوهام" .وفي (تهذيبه) :روى عنه (د) حدي ًثا أو حديثين .وذكره ابن حبان في (الثقات) .وقال َع ْبدان:
عدي :له إفرادات عن الوليد .اهـ.
"أبو داود ال ُيحدث عنه" .وقال ابن
ّ

والتحقيق :أن تتمة كالم ابن حبان" :يغرب" .وأما نفي تحديث أبي داود عنه  ،فبسياقة معينة ؛ وهي روايته عن الوليد بن مسلم  ،عن
ويسوي ؛ لكن عنه  ،عن غير األوزاعي  ،فهي أربعة أحاديث في (السنن :ح،3577
األوزاعي ؛ فإن الوليد كان يدلس عنه
ِّ
ّ

 )4825 ،3523 ،3576منتقاة من صحيح مروياته .وأما إنكار إفراداته عن الوليد  ،فتعقبه الذهبي في (الميزان  ،والمغني) ؛
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البصري
الج َز ِر ّي( )2ـ [ .]477و ُم َؤ َّمـل بن هشام ،ال َي ْشك ُِر ّي
ّ
انـي ـ َ
بن الفضـل بن مجاهـد َ
الح ّر ّ

ِ
ـي = عبـد األعلى بـن حـمـاد .ونصـر بـن
[ .]475وابـن الن َّّحـاس = عيسـى ابـن ُم َح َّمد .والن َّْرس ّ
ِ
ِ
يصي [ .]438ونُصـير بـن
علي بن نصر بـن علي
ّ
المهاجر الم ِّص ّ
البصري [ .]431ونصـر بـن ُ
األسلِ ّي ّ
علي .ونُـوح بـن
امي [ .]436والنُّ َف ْيلـي = عبـد الله بـن ُم َح َّمد ابـن ّ
الش ّ
الـ َف َـرج ال َّث ْغ ِر ّي َ
=

فقال" :صدوق صحيح الكتب  ،تكلم فيه بعضهم بغير ُح َّجة  ،وال ُينكر له تفرده عن الوليد ؛ فإنه أكثر عنه" ؛ ووثقه في
(الكاشف) .وهو االختيار األليق به.

(وانظر :الثقات .583/5والكامل .3245/8والمغني .864/3والميزان .375/4والكاشف  .271/3والتهذيب.215/57
والتقريب .)113

( )5قـال أبـو حاتم" :صدوق" .وقال ابن حبانُ " :يغرب" .لذا قال ابن حجر" :صدوق ُيغرب" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د) ،
(س) وقال" :ال بأس به" .وقال َم ْس َلمة" :ثقة" .اهـ.

الذهبي" :ثقة" .فهو إن لم يكن ثقة  ،فثقة ُيغرب ؛ والله أعلم.
وقال
ّ

(انظر :الثقـات .583/5والكاشـف .271/3والتهـذيب .211/57والتقـريب.)113

( )3قال الحافظ" :صدوق له أوهام" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د) ( ،س) ـ وقال" :ال بأس به" .وقال مرة" :ثقة" ـ  ،وأبو
الجنيد :كأن ابن معين "ضعفه" .وذكره ابن حبان في (ثقاته) .اهـ.
حاتم ؛ وقال" :صدوق" .وزاد َم ْس َل َمة" :ثقة" .وقال ابن ُ

اني" :ثقة" .وقد أطلق عليه الذهبي لفظ" :صدوق" .وأما قول الحافظ" :له أوهام" ؛ فأصله أن ابن معين َو َّهمه في
وقال الغ َّس ّ
حديث واحد ؛ قال فيه" :ليس بشيء" .فهو لم يضعفه مطل ًقا  ،فضالً عن تفرده بذلك .ثم إن الدكتور/أحـمـد نور سيف تعقبه

الجنَ ْيد)  ،وب َّين أن ال ُعهدة فيه على غيره ؛ ثم قال :ويبدو أنه ال وجه ظاهر لطعن يحيى فيه .اهـ .فهو ثقة ؛ والله
في (سؤاالت ابن ُ

أعلم.

الجنيـد  .441 ،443والجـرح  .271/6والثقـات  .566/5والكاشـف  .257/3والتهـذيب .265/57
(وانظـر :سؤاالت ابن ُ
والتقـريب .)111

( )2قـال ابن حجر" :صدوق" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه (د) ـ وقـال" :أمرني النُّ َفيلي أن أكتب عـنـه" ـ  ،وأبـو حـاتم ،

وقـال" :ثـقـة ً
الذهبي له ؛ فهو
رضى" .وقال أحمد" :زعموا ال بأس به" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .اهـ .ويضاف :توثيق
ّ
االختيار األظهر.

اآلج ِّر ّي  .387/3والثقات  .566/5والمشتمل  .355والكاشف .257/3
(انظر :سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  .374وسؤاالت ُ
والتهذيب  .262/57والتقريب .)111
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ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ

ِ ِ
ِ
لي
الر ْم ّ
لي َّ
الم ْوص ّ
شـي [ .]435وهـارون بـن زيد بـن يزيد بـن أبي الزرقاء َ
حبيب ال ُقومس ّي ال َب َذ ّ

()5

[ .]447وهارون بن سعيد بن الهيثم األَيلِي ثم ِ
صري [ .]444وهارون بن عبد الله بن َمروان
الم
ّ
ْ ّ

ِ
قي
البزاز:
البغدادي ّ
ّ
لي الدِّ َم ْش ّ
الحمال [ .]441وهارون بن ُم َح َّمد بن َبكّار العام ّ
َّ

()3

[.]446

البغدادي َ
وهدْ َبة بن خالد بن األَ ْس َود
زي
الخ ّزاز َّ
الضرير [ُ .]442
ّ
الم ْر َو ّ
وهارون بن معروف َ

البغدادي [ .]443وهشام بـن خالد ابـن َز ْيد
ريَ :هدّ اب [ .]445وهشام بـن َب ْهرام المدائني
ّ
البص ّ
ْ

الدِّ مشقي( .]447[ )2وهشام بن عبد الملك بن ِعمران الي َزني ِ
الح ْم ِص ّي "ربما وهم"(.]445[ )4
َ ّ
ْ
ّ

( )5روى عنه أبـو حـاتـم  ،وقـال" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر .وقد جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د)  ( ،س)  ،وقـال" :ال

بي" :ثـقـة".
بـأس بـه" .وقـال َم ْس َل َمة" :ثـقـة" .وذكـره ابـن حـبـان في (الـثـقات) .اهـ .ولم ُيـذكـر بـجـرح .وقـال الـذهـ ّ
وهـو االخـتـيار األقـرب.

(انــظـر :الجــرح  .57/5والـثـقـات  .347/5والمشـتـمل  .277والكاشـف  .235/3والـتـهـذيـب  .1/55والـتـقـريـب
.)186

( )3روى عنه أبو حاتم  ،وقال" :صدوق" .وهو اختيار ابن حجر .وقد جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د)  ( ،س) ؛ وقال هو و َم ْس َل َمة:

وخرج حديثه في (صحيحه)" ـ
"ال بأس به" .اهـ .ولم ُيذكر بجرح .و ُيضاف :قول ُمغ َلطاي" :ذكره ابن حبان في (الثقات) َّ ،
الذهبي" :ثقة" .وهو االختيار األقرب ؛ والله أعلم.
ولم أجده في (الثقات) ـ .وقال
ّ

(انـظـر :الجــرح  .57/5واإلحـسـان  .311/56والمشـتـمل  .275والـكـاشــف  .225/3والـتـهـذيـب .57/55
والـتـقـريـب .)185

( )2قـال أبـو حـاتم" :صدوق" .وهو اخـتـيار ابن حجر .وجـاء في (تـهـذيـبـه) :روى عـنـه (د ق)  ،والـ ّراز ّيـان  ،و َب ِق ّي بن َم ْخ َلد.

اني" :ثـقـة" ؛ وزاد الذهـبي:
وذكـره ابن حـبان في (الـثـقات) .وقال َم ْس َل َمة" :ثـقـة" .اهـ .ثم لم ُيـذكر بجـرح .وقـال الغ َّس ّ

" ُمـفـت" ؛ فـهـو االختـيار األظـهر.

(انظـر :الجـرح  .17/5والثقـات  .322/5والكاشـف  .228/3والتهـذيب  .27/55والتقـريب .)173

والراز ّيان ،و َبقي .قال أبو حاتم" :كان
( )4قـال ابـن حـجر" :صدوق ربما وهم" .بينما جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د س ق)ّ ،
النسائي" :ثقة" .وقال مرة" :ال بأس به" .وذكره ابن حبان في (ثقاته) .وعن (د)" :شـيـخ ضعيف".
متقنًا في الحديث" .وقال
ّ
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ِ
الكوفي
مي
لي أبو الوليد الطيالسي [َ .]426
ّ
الس ِر ّي الدَّ ِار ّ
وهنّاد بن َّ
وهشام بن عبد الملك الباه ّ
ُري [ 412مكرر =
[ .]415وهالل بن بِ ْشر بن محبوب
البصري [ .]413وهالل بن َف ّياض ال َي ْشك ّ
ّ

ِ
الج َهنِ ُّي الكُوفِ ُّي [466كج] .وابن أبي
بن خالد [أو ابن َجنّاد] ُ
واله ْي َث ُم ُ
 588شا ّذ ابن ال َف ّياض]َ .
ووح ِش ّي = ُم َح َّمد بن
اله ْيذام = موسى بن عامر .وواصل بن عبد األعلى بن ِهالل
الكوفي [ْ .]428
َ
ّ

ُوني [ .]421والوليد بن أبي طلحة = الوليد
السك ّ
ُم َح َّمد بن مصعب .والوليد بن ُشجاع بن الوليد َّ
بن يزيد .والوليد بن ُعتْبة ْ
لي
األش َج ِع ّي الدِّ
الر ْم ّ
مشقي [ .]422والوليد بن يزيد بن أبي َط ْلحة َّ
ّ
ِ
ِ
ِ
طي [ .]427ويحيى بن
طي [َ .]425
[َ .]424
وو ْهب بن َب َيان الواس ّ
وو ْهب ـ وهبان ـ بن َبق َّية الواس ّ
صري [ .]416ويحيى بن حكيم
بي ال َب
ري
ّ
ّ
المقابِ ّ
البغدادي [ .]411ويحيى بن حبيب بن َع َر ّ
أيوب َ
ِ
اري( .]487[ )5ويحيى بن
لي
مي
الجو َب ّ
البصريُ :
ّ
ِّ
ّ
البصري [ .]415ويحيى بن خلف الباه ّ
المقو ّ
عثمان بن سعيد بن كثير ِ
الح ْم ِص ّي

=

()3

صري
البزاز ال َب
السكَن ّ
ّ
[ .]485ويحيى بن ُم َح َّمد ابن َّ

اهـ .وقال مرةُ " :مغ َّفل" .روى عنه حدي ًثا وحيدً ا  ،عن بقية( ...السنن  ،باب المذي  ،ح 352؛ وقال :وليس هو ـ الحديث ـ
بالقوي) .فالحمل فيه على بقية  ،وغيره .وقال الذهبي" :ثقة" .فهو" :ثقة ربما وهم" ؛ والله أعلم.
ّ

اآلج ِّـري .315 ،372/3والجـرح  .88/5والثقـات  .322/5والمشـتمل  .253والكاشـف .227/3
(وانظر :سـؤاالت
ُ
والتهـذيب  .41/55والتقـريب .)172

( )5قال الحافظ" :صدوق" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه( :م د ت ق) ،وأبو بكر البزار .وذكره ابن ِح ّبان في (الثقات) .اهـ.
ويضاف :قول البزار" :ثقة" .فاألليق به التوثيق.

(انظـر :الثقـات .386/5وكشـف األسـتار ،16/5ح .76والتهـذيب .374/55والتقـريب.)165

والراز ّيان  ،و َبقي ابن َم ْخ َلد  ،وأبو عَروبة ؛ وقال:
( )3قال ابن حجر" :صدوق عابد" .وقد جاء في (تهذيبه) :روى عنه( :د س ق) ّ ،
"ال يسوى نواة في الحديث" .وتعقبه ابن عدي  ،فقال" :له أحاديث صالحة عن شيوخ الشام  ،ولم أر أحدً ا يطعن فيه غيره ،
أيضا هو  ،وعمرو بن
وهو معروف بالصدق  ،وليس به بأس" .وقال أبو حاتم" :صدوق" .وقال
النسائي" :ال بأس به" .وقال ً
ّ

عوف" :ثقة" ؛ وزاد َم ْس َلمة" :مـأمـون" .وكان أحـمـد ُي ِج ُّله  ،وقال" :نعم الشيخ هو" .اهـ .و ُيضاف :قول أبي حاتم في
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البغدادي اإلمام [ .]414ويحيى بن موسى بن عبد
البغدادي( .]418[ )5ويحيى بن َم ِعين بن َع ْون
ّ
ّ

الر ْملِ ّي [ .]484ويزيد بن
خي :ابن َخ ّت [ .]483ويزيد بن خالد بن يزيد َ
ر ِّبه ُ
داني َّ
اله ْم ّ
اني ال َب ْل ّ
الحدَّ ّ
ِ
ِ ِ
الج َبلي
سي ُّ
الس ْي َلح ّي َ
الزبِ ْي ّ
دي الح ْمص ّي [ .]481ويزيد بن ُق َب ْيس بن سليمان َّ
عبد ربه ال ُج ْر ُج ّ
ِ ِ
شي موالهم( .]487[ )3ويعقوب
قي ال ُق َر ّ
الح ْمص ّي [ .]488ويزيد بن ُم َح َّمد بن عبد الصمد الدِّ َم ْش ّ
ِ
الحلبي األنطاكي
البغدادي [ .]486ويعقوب بن كعب
طي
ّ
ّ
قي الواس ّ
بن إبراهيم بن كثير الدَّ ْو َر ّ

=

نسخة (للجرح)" :ثقة صدوق" .وقول أبي داود" :لم يكن به بأس" .وقول الذهبي في (الكاشف)" :ثقة" ؛ وفي غيره:
"صدوق" .وذكر ابن ِح ّبان له في (الثقات) .وقد وصف بالصالح والعبادة ؛ فهو ثقة عابد ؛ والله أعلم.

اآلج ِّـر ّي  .325/3والجـرح  .574/5والثقـات  .381/5والكـامل  .3778/7والمغـني  .747/3والميـزان
(انظـر :سـؤاالت ُ
 .258/4والكاشـف  .375/3والتهـذيب  .311/55والتقـريب .)154

( )5قال ابن حجر" :صدوق"؛ وهو قول َم ْس َل َمة .وجاء في (التهذيب) :روى عنه (خ د س) .وقال صالح جزرة" :ال بأس به" ؛ وهو

النسائي ؛ وقوله اآلخر" :ثقة" .وذكره ابن حبان في (الثقات) .وقال إسحاق بن راهويه في (مشيخته)" :رأيت عنده،
أحد قولي
ّ
عن ريحان بن سعيد  ،عن عباد بن منصور ،عن إبراهيم بن أبي يحيى  ،عن داود بن ُحصين  ،عن ِعكرمة؛ عامتها مناكير" .اهـ.
فهو غمز ـ لو ُس ِّلم به ـ مقيد بسياق خاص ؛ فإن عامة رجال هذا اإلسناد ضعفاء  ،فيكون الحمل فيه على غير ابن السكن هذا ؛
فداود  ،ثقة إال في عكرمة .وإبراهيم بن [ ُم َح َّمد] ابن أبي يحيى  ،متروك .وبقية رجاله لم يسلموا من جرح ( ُيالحظ التقريب).

وفـيـمـا عدا ذلك  ،فإن توثيق الذهبي له هو االختيار األليق بحاله ؛ والله أعلم.

(انظـر :الثقـات .385/5وتاريـخ بغـداد .371/54والمشـتمل .235وإكمال ُمغْـ َلطاي  .215/53والكاشـف.274/3
والتهـذيب  .373/55والتقـريب .)158

الرازي ،وابن أبي حاتم ؛ وقال" :ثقة صدوق".
( )3قال الحافظ" :صدوق" .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه (د س)  ،وأبو حاتم
ّ
ني ،
وذكره ابن حبان في (الثقات) .وقال ابن يونس" :ثقة" .وقال النسائي" :صدوق" .اهـ .و ُيضاف :قول
النسائي  ،والدّ ار ُق ْط ّ
ّ

والذهبي" :ثقة .ولم ُيذكَر بجرح .وفي مثل هذا المقام ُيحمل لفظ" :صدوق" على المبالغة في الصدق  ،أولى من حمله على
التفرد ؛ لتأتلف أقوالهم ؛ فهو ثقة بال ريب ؛ والله أعلم.

(انظـر :الجـرح  .365/5والثقـات  .377/5والمشـتمل  .231وتهـذيب الكمـال  .324/23والكاشـف  .265/3والتهـذيب
 .217/55والتقـريب .)874
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ازي( .]477[ )5وأبو
الكوفي
[ .]485ويوسف بن موسى بن راشد بن بالل ال َق َّطان
الر ّ
ّ
البغداديّ :
ّ
ح ِصين بن يحيى بن سليمان الرازي [ .]475وأبو العباس ِ
البصري [ .]283وأبو يعقوب
الق َّل ْو ِر ّي
ّ
َّ
ّ ّ
َ
َ

[ 472مكرر  87إسحاق ـ بن أبي إسرائيل ـ إبراهيم بن كا َم ْجرا].

والراز ّيان .قال
( )5قال ابن معين  ،وأبو حاتم" :صدوق" .واختاره الحافظ .وجاء في (تهذيبه) :روى عنه( :خ د ت عس ق) ّ ،
النسائي" :ال بأس به" .وقال الخطيب" :وصفه غير واحد من األئمة بالثقة" .وقال َم ْس َلمة" :ثقة" .وذكره ابن َح ّبان في
ّ
الذهبي" :ثقة" .وهو االختيار األقرب ؛ والله أعلم.
(الثقات) .اهـ .ولم ُيذكر بجرح .وقال
ّ

(انظـر :الجـرح  .325/5والثقـات  .363/5وتاريـخ بغـداد  .274/54والسـير  .335/53والتهـذيب  .431/55والتقـريب
.)853
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A
نبي بعده ،وعلى آله
تتم الصالحات ،والصالة والسالم على من ال َّ
الحمد لله الذي بـنعمـته ُّ

وصحبه أجمعين ،وبعد:

ّنت المادة المجموعة من
مايسر الله تحريره من شيوخ أبي داود الثقات؛ قد مك ْ
فهذا آخر َّ
ٍ
ثالث وسبعين وثالث مئة ( )273شيخ ،م ّث َل ْت موضوع البحث وقوامه ،لتشكل
إيصال العدد إلى
نسبتهم قرابة سبعين [ ]%77من مجموع شيوخه البالغ واحد وأربعين وخمس مئة ( )145شيخ؛

وهي أهم نتائج هذا البحث؛ يوضحها ُمفصل ًة الجدول التالي:

بيان نوع شيوخ
أبي داود

عددهم النسبة المؤية

نسبة الثقات

إلى المجموع

العدد اإلجمالي لشيوخه

145

ـ

ـ

مجمل عدد الثقات من

373

86٫43

ـ

ثقات وثقهم الحافظ بن حجر

317

48٫35

48٫35

ثقات لم يوثقهم الحافظ بن

123

33٫74

33٫74

ميزان نسبة الثقات إلى

373

ـ

86٫43

شيوخه

حجر

المجموع
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خرج له البخاري في (الجامع الصحيح)،
 .5أبو الوليد الباجي وكتابه التعديل والتجريح لمن َّ
للباجي :سليمان بن خلف (ت474هـ) .دراسة وتحقيق :د .أبو لبابة حسين (الرياض :دار
ّ

اللواء ،ط5478 ،5هـ 5568 -م).

 .3اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ال ُب ْستي :محمد (ت334هـ)؛ رتبه وقربه :األمير عالء
الفارسي (ت725هـ)؛ تحقيق :شعيب األرنَؤوط (بيروت :مؤسسة الرسالة،
الدين بن َب َل َبان
ّ

ط5453 ،5هـ 5555 -م).

القزويني (ت448هـ)
للخليلي :الخليل بن عبد الله
 .2اإلرشاد في معرفة علماء الحديث،
ّ
ّ
تحقيق :د  -محمد سعيد إدريس (الرياض :مكتبة الرشد ،ط5475 ،5هـ 5565 -م).

 .4إكمال تهذيب الكمال ،لمغلطاي بن قليج الحنفي (ت 783هـ) ،تحقيق عادل محمد ،وغيره
(القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة ،ط5433 ،5هـ 3775 -م).
 إكمال ُم ْغ َلطاي = إكمال تهذيب الكمال.

 .1األنساب ،للسمعاني :عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت183هـ) تعليق عبد الله عمر
.

البارودي (بيروت :دار الجنان ،ودار الكتب العلمية ،ط5476 ،5هـ 5566 -م).
 .8بيان الوهم واإليهام ِ
الفاسي :أبي الحسن علي ابـن
الواق َع ْي ِن في كتاب األحكام ،البن القطان
ّ
محمد بن عبـد الملك (ت836هـ)؛ دراسة وتحقيـق :الحسين آيات سعيد (الرياض :دار

طيبة ،ط5457 ،5هـ 5557 -م).
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 .7تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي :محمد مرتضى (ت5371هـ) (بيروت :تصوير
دار مكتبة الحياة ،ط"؟").

للذهبي :محمد بن أحمد بن عثمان (ت 746هـ)؛ تحقيـق :عمر عبد السالم
 .6تاريخ اإلسالم،
ّ
تدمري (بيروت :دار الكتاب العربي ،ط5453 ،5هـ 5553 -م).

 .5تاريخ بغداد ،للخطيب :أحمد بن علي(ت482هـ) (بيروت :دار الكتاب العربي" ،؟").

 .57تاريخ التراث العربي ،لفؤاد سزكين؛ (الرياض :جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية،
ط5455 ،هـ 5555 -م).

 .55تاريخ الثقات للعجلي أحمد (ت385هـ) رتبه الهيثمي علي (ت677هـ) عناية :د  -عبد
:

:

المعطي قلعجي (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط5471 ،5هـ 5564 -م).

 .53تاريخ الدارمي :عثمان بن سعيد (ت 367هـ) ،عن يحيى بن معين (ت 322هـ) في تجريح
الرواة وتعديلهم ،تحقيق د  -أحمد نور سيف (بيروت :دار المأمون ،ط.)5

 .52تاريخ ابن َم ْر َثد :هاشم بن مرثد الطبراني (ت376هـ) ،عن يحيى بن معين (ت322هـ)؛
الفاريابي (الرياض :المطابع العالمية ،ط5،5457هـ 5557 -م).
تحقيق :نظر محمد
ّ

 .54تاريخ أسماء الثقات ،البن شاهين :تاريخ أسماء الثقات البن شاهين :أبي حفص عمر (ت
261هـ) تحقيق صبحي السامراء (ط5474 ،5هـ 5564 -م).

 .51تاريخ واسط ،لبحشل :أسلم بن سهل الواسطي (ت 353هـ) ،تحقيق كوركيس عواد
(بغداد :مطبعة المعارف ،ط5267 ،هـ 5587 -م).

 .58التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي :محمد بن عبد الرحمن (ت 573هـ)
،

( طبع أسعد طرابزوني الحسيني ،ط 5255 ،ـ 5477هـ) صدر منه  2أجزاء

.

 .57تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ،للسيوطي(ت555هـ) تحقيق :عبد الوهاب عبد
اللطيف (مصر :دار الكتب الحديثة ،ط5261 ،3هـ 5588 -م).
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ني :د.
 .56التدليس في الحديث؛ حـقيـقـتـه وأقسامه وأحكامه ومراتبه والـموصوفون به ،الدُّ َم ْي ّ
ِم ْسفر بن غرم الله (الرياض :نشر المؤلف ،ط 5453 ،5هـ 5553 -م).

 .55تذكرة الحفاظ ،للذهبي :محمد بن أحمد بن عثمان (ت 746هـ) (بيروت :تصوير دار
إحياء التراث العربي ،عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند ،ط"؟").

 .37تسمية شيوخ أبي داود للجياني:

للباجي = أبو الوليد الباجي وكتابه التعديل والتجريح.
 التعديل
ّ

 .35تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،البن حجر(ت)613؛ تحقيق :د -
عبد الغفار البنداري (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط5471 ،5هـ 5564 -م).

 .33تقريب التهذيب ،البن حجر :أحمد بن علي (ت613هـ) .تحقيق :محمد عوامة (حلب:
دار الرشيد ،ط5478 ،5هـ 5568 -م).

 التقريب = تقريب التهذيب.

 .32التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،البن حجر :أحمد بن علي

(ت613هـ) .علق عليه وعني به :أبو عاصم حسن بن عباس قطب (القاهرة :نشر مؤسسة

قرطبة ،ودار المشكاة ،ط5458 ،5هـ 5551 -م).
ِ
تأنيب الكَو َثري من األ َباطِيل ،للمعلمي :العالم عبد الرحمن بن يـحي
في
 .34التنكيل بِما َ

اليماني (ت 5268هـ) .تحقيق :الشيخ محمد ناصر الدين األلباني ،ومحمد عبد الرزاق

حمزة( ،القاهرة :دار الكتب السلفية ،ط"؟").

 .31تهذيب التهذيب ،البن حجر :أحمد بن علي (ت613هـ) (بيروت :تصوير دار صادر ،عن
ط ،5مطبعة دار المعارف ،بحيدر آباد بالهند5237 ،هـ).

 .38تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،للمزي (ت .)743تحقيق :د  -بشار عواد (بيروت:
مؤسسة الرسالة ،ط5،5477ـ5452هـ 5567 -ـ5553م).
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 التهذيب = تهذيب التهذيب.

تي (ت214هـ) (بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية،
 .37الثقات ،البن حبان :محمد بن حبان ال ُب ْس ّ
مصورة عن ط ،5بالهند5473 ،هـ 5563 -م).

 ثقات ابن شاهين = تاريخ أسماء الثقات.
 ثقات العجلي = تاريخ الثقات للعجلي.

 .36جامع الترمذي :أبي عيسى محمد بن عيسى (ت 375هـ) ،تحقيق أحمد محمد شاكر
وغيره( ،مصـر :المكتبة اإلسالمية ،ط"؟").

للبخاري :محمد بن إسماعيل (ت 318هـ) ،رقمها وعلق عليها ووضع
 .35الجامع الصحيح،
ّ
فهارسها محمد فؤاد عبد الباقي (مصر :بوالق ،ط"؟").

 .27الجرح والتعديل البن أبي حاتم :عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ت 237هـ) (بيروت:
دار الكتاب العلمي ،مصور عن طبعة  5بالهند5275 ،هـ 5513 -م ).

 .25ذيل الكاشف ،للعراقي :أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم (ت 638هـ) .تحقيق :بوران
الضناوي (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط5478 ،5هـ 5568 -م).

الحي (ت5274هـ) تحقيق:
 .23الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ،ل ّل ْكن َِو ّي :محمد بن عبد
ّ
؛

عبد الفتاح أبو غدة (حلب :مكتبة المطبوعات اإلسالمية ،ط5477 ،2هـ 5567 -م).

 .22سنن أبي داود السجستاني :سليمان بن األشعث (ت 371هـ) ،تحقيق :عزت عبيد
الدعاس( .حمص :نشر محمد علي السيد ،ط5266 ،هـ 5585 -م).

 سنن الترمذي = جامع الترمذي.

البنداري،
 .24السنن الكبرى للنسائي :أحمد بن شعيب (ت272هـ)؛ تحقيق :د  -عبد الغفار
ّ
وسيد كسروي (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط5455 ،5هـ 5555 -م).
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 .21سنن النسائي :أحمد بن شعيب (ت272هـ) ؛ تحقيق :عبد الفتاح أبو غدّ ة( .بيروت :دار
المعرفة ،ط5453 ،3هـ 5553 -م).

 .28السنة ،للخالل :أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون (ت255هـ) ،تحقيق :عطية بن عتيق
الزهراني (الرياض :دار الراية ،ط5451 ،3هـ 5554 -م).
ّ

 .27سـؤاالت اآلجـري :أبي عبيـد(بعد ،)277ألبي داود السجستاني في الـجـرح
والـتـعديـل ،تحـقيق :د  -عبد العليم البستوي (مكة :مكتبة دار االستقامة ،ط5456 ،5هـ
5557 -م).

للدارقطني
 .26سؤاالت ال َب ْرقاني :أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب (ت 431هـ)،
ّ

(261هـ)؛ تـحـقـيق :د  -عبد الرحيم محمد القشقري (باكستان :نشرخانة جميلي ،ط،5
5473هـ).

الجنَ ْيد :إبراهيم بن عبد الله الحنبلي (ت387هـ) ليحيى بن معين (ت
 .25سؤاالت ابن ُ
322هـ)تـحـقـيـق د  -أحمد نور سيف ( المدينة :مكتبة الدر ،ط5476 ،5هـ 5566 -م).

للدارقطني (ت 261هـ) ،تحقيق د  -موفق
 .47سؤاالت الحاكم النيسابوري (ت 471هـ)
ّ
عبد الله عبدالقادر (الرياض :مكتبة المعارف ،ط5474 ،5هـ 5564 -م).

الس ِ
ج ْستاني (ت  ،)371لإلمام أحمد في الجرح والتعديل؛ تحقيق :د -
 .45سؤاالت أبي داود ِّ
زياد محمد منصور (المدينة :مكتبة العلوم والحكم ،ط5432 ،3هـ 3773 -م).

للدارقطني (261هـ)؛ تحقيق :د.
 .43سؤاالت السلمي :محمد بن الحسين (ت247هـ)،
ّ
سليمان آتش (الرياض :دار العلوم ،ط5476 ،هـ 5566 -م).
 سؤاالت ابن ِم ْح ِرز = معرفة الرجال ليحيى بن معين ،برواية ابن محرز.

 .42سير أعالم النبالء ،للذهبي (ت 746هـ) .تحقيق :شعيب األرناؤوط ،وغيره (بيروت:
مؤسسة الرسالة ،ط5475 ،5ـ 5475هـ 5565 -ـ 5566م).
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 السير = سير أعالم النبالء.

 شيوخ أبي داود للجياني = تسمية شيوخ أبي داود.
 صحيح البخاري = الجامع الصحيح.

 .44صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 385هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد
الباقي (القاهرة :دار إحياء الكتب العربية ،ط5274 ،5هـ 5511 -م).

 .41ضعفاء العقيلي = الضعفاء الكبير ،لمحمد بن عمرو بن موسى (ت )233تحقيق :د  -عبد
المعطي قلعجي (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط5474 ،5هـ 5564 -م).

 طبقات السبكي = طبقات الشافعية الكبرى ،له.
 طبقات ابن سعد = الطبقات الكبرى له.

 .48الطبقات الكبرى ،البن سعد :محمد (ت 327هـ) (بيروت :دار صادر ،ط"؟").

 .47طبقات الشافعية الكبرى للسبكي عبد الوهاب (ت775هـ)؛ تحقيق :عبد الفتاح محمد
:

الحلو ومحمود محمد الطناحي (القاهرة :مطبعة عيسى البابي الحلبي ،ط5262 ،هـ -
،

5584م).

 طبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس.

 .46العبر في خبر من غبر ،للذهبي :محمد بن أحمد بن عثمان (ت 746هـ) .تحقيق  :أبي
هاجر محمد بسيوني زغلول (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط"؟").

 علل أحمد = كتاب العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل.

 .45كتاب العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل (ت345هـ) ،برواية ابنه عبد الله؛ تحقيق :د.
وصي الله بن محمد عباس (بيروت :المكتب اإلسالمي ،ط5476 ،5هـ 5566 -م).
ّ
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 .17غاية النهاية في طيقات القراء للجزري :محمد بن محمد (ت 622هـ) .تحقيق :ج برجستر
أسبر (القاهرة :مكتبة الخانجي ،ط5213 ،هـ).

العسقالني :أحمد بن علي (ت613هـ)؛
 .15فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،البن حجر
ّ

ترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي ،عناية :محب الدين الخطيب (القاهرة :دار الريان ،ط،5
5477هـ 5568 -م).

 .13فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي .تأليف السخاوي :محمد بن عبد الرحمن
(ت573هـ) (بيروت :دار الكتب العلمية ،ط5472 ،5هـ 5562 -م).

 .12الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،للذهبي (ت )746عناية محمد عوامة

،

وأحمد نمر الخطيب (جدة :دار القبلة للثقافة ،ط5452 ،5هـ 5553 -م).

 .14الكامل في ضعفاء الرجال ،البن عدي :أبي أحمد عبد الله (ت  )281تحقيق :لجنة،
بإشراف الناشر (بيروت :دار الفكر ،ط5474 ،5هـ 5564 -م).

 الكامل = الكامل في ضعفاء الرجال.

 .11كتاب األسامي والكنى للحاكم أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد (ت 276هـ) ،تحقيق:

يوسف الدخ َّيل ،وعبد الرحمن الرجعان ،ومؤيد الحماد (المدينة :عمادة البحث العلمي
بالجامعة اإلسالمية ،ط5421 ،5هـ 3754 -م) خرج منه  8أجزاء.

 .18كتاب المراسيل ،ألبي داود السجستاني :سليمان بن األشعث (ت371هـ) ،تحقيق :محمد
لفي (الهور :المكتبة العلمية ،ط"؟" ).
الس ّ
عبده الفالّح ّ

 .17كشف األسـتار عن زوائد البزار على الكتب الستة ،للهيثمي :علي بن أبي بكر (ت
677هـ)؛ تحقيق حبيب الرحمن األعظمي (بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط"؟").

 .16الكفاية في علم الرواية ،للخطيب البغدادي :أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 482هـ)
(القاهرة :توفيق عفيفي ،ط.) 5
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 كنى الحاكم = كتاب األسامي والكنى.

 .15لسان الميزان ،البن حجر العسقالني :أحمد بن علي (ت 613هـ) (بيروت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،ط5257 ،3هـ 5575 -م).

 اللسان = لسان الميزان.

 .87المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،لمحمد بن حبان (ت  ،)214تحقيق:
محمود إبراهيم زايد (حلب :دار الوعي ،ط5258 ،5هـ).

 .85مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي :نور الدين علي بن أبي بكر سليمان (ت 677هـ)
(بيروت :دار الكتاب العربي ،ط5587 ،3م).

الم َح َّلى البن حزم :علي بن أحمد بن سعيد (ت418هـ) ،تحقيق :أحمد شاكر( ،مصر:
ً .83
مطبعة النهضة ،ط"؟").

 المراسيل ،ألبي داود = كتاب المراسيل.

 .82مسائل أبي داود لإلمام أحمد (ت( )345بيروت :محمد أمين دمج ،ط"؟").
 المسائل = مسائل أبي داود لإلمام أحمد.

 .84المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري :أبو عبد الله ابن الب ِّيع (ت471هـ)

(بيروت :تصوير محمد أمين َد َمج ،عن مكتب المطبوعات اإلسالمية بحلب ،ط"؟" )
ِ ِ
المثنَّى(ت277هـ)؛ تحقيق :حسين سليم أسد
علي بن ُ
 .81مسند أبي يعلى الموصلي :أحمد بن ّ
.

(دمشق وبيروت :دار المأمون للتراث ،ط5474 ،5هـ 5564 -م).

 المشتمل = المعجم المشتمل.

 .88المعجم المشتمل...شيوخ األئمة النبل .البن عساكر :علي بن الحسن (ت175هـ)،
تحقيق :سكينة الشهابي (دمشق :دار الفكر ،ط5475 ،5هـ 5565 -م).
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 .87معرفة الرجال ليحيى بن معين (ت 322هـ) برواية ابن محرز ،تحقيق :محمد كامل
القصار ،وغيره (دمشق :مجمع اللغة العربية ،ط5471 ،هـ 5561 -م).

 .86المعرفة والتاريخ للفسوي :يعقوب بن سفيان (ت 377هـ) تحقيق :د  -أكرم ضياء
ري (بغداد :مطبعة اإلرشاد ،ط5253 ،هـ).
ال ُع َم ّ

 .85المغني في الضعفاء ،للذهبي :محمد بن أحمد بن عثمان (ت 746هـ) .تحقيق :د  -نور
الدين عتر (حلب :دار المعارف ،ط5255 ،5هـ 5575 -م).

للذهبي.
 المغني = المغني في الضعفاء،
ّ

 .77ميزان االعتدال في نقد الرجال ،للذهبي :محمد بن أحمد بن عثمان (ت 746هـ)؛ تحقيق:
علي محمد البجادي (بيروت :دار المعرفة ،ط5263 ،5هـ 5582 -م).

 الميزان = ميزان االعتدال.

َشي :بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن
 .75النكت على مقدمة ابن الصالحَ ،
للز ْرك ّ

الشافعي (ت754هـ)؛ تحقيـق :زين العابـدين بن محمد ب ّ
ال فريج (الرياض :مكتبة
بهادر
ّ

أضواء السلف ،ط5455 ،5هـ 5556 -م).

ُ .73هدَ ى الساري مقدمة فتح الباري ،البن حجر العسقالني :أحمد بن علي (ت 613هـ)
(القاهرة :دار الريان ،ط5477 ،5هـ 5568 -م).
 .72وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،البن ِخ ِّلكان :أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت865هـ)

؛

تحقيق :د .إحسان عباس (بيروت :دار صادر ودار الثقافة ،ط"؟").

 الوهم واإليهام = بيان الوهم واإليهام.
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